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Rybnik 
dla każdego...

Zwycięska Ligota–Ligocka Kuźnia – zakupowy raj.

Przedstawiciele zwycięskich dzielnic: Ligoty–Ligockiej Kuźni, Radziejowa, Popielowa 
i Boguszowic Starych z prezydentem miasta po wręczeniu pucharu i dyplomów.

Dzielnicową rzepkę wyhodowali radziejowianie.

Popielów nawiązał do rolniczych tradycji swojej dzielnicy, nie zapominając 
o współczesności.

W korowód przygotowany przez Boguszowice Stare zaangażowały się 
wszystkie dzielnicowe środowiska.

Wprawdzie Zebrzydowice – „Stara 
łąka” i Ochojec – „Zaślubiny” nie 
znalazły się w czołówce konkursu, 
ale ich prezentacje były równie 
pomysłowe.

Zdjęcia: S, Fr.

Czytaj na stronie 14.



Kolejny numer „GR” ukaże się 27 sierpnia br. 

Czytelnikom życzymy miłych wakacji.

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 3
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Drodzy Rybniczanie!
Nasze miasto zmienia się jak w kalejdoskopie i rozwija na naszych 
oczach. Jak grzyby po deszczu rosną nowe inwestycje, które za kilka 
miesięcy uczynią z Rybnika miasto jeszcze bardziej atrakcyjne dla miesz-
kańców i odwiedzających nas gości.
Od kilkudziesięciu lat nie widzieliśmy w Rybniku tylu dźwigów budow-
lanych. „Żurawie” można zobaczyć na terenie byłego browaru, gdzie 
powstaje centrum rozrywkowo–handlowe Focus Park oraz u zbiegu ulic 
Raciborskiej i Dworek – tam budowana jest Plaza. Ich obecność w Rybni-
ku, to bez wątpienia znak czasu. Młodszym rybniczanom warto wyjaśnić, 

że tam gdzie stoją takie dźwigi buduje się coś okazałego. Tak też jest w Rybniku. Już otwarła się 
wspaniała strefa handlowa przy ul. Żorskiej, która nabrała zupełnie nieoczekiwanego wyglądu. 
Od ubiegłego roku funkcjonuje tam sklep Agata Meble, a na terenie byłych zakładów mięsnych 
Tesco i Media Markt. Przy Żorskiej lada dzień otwarty zostanie nowy market OBI z materiałami 
budowlanymi, wyposażenia wnętrz i ogrodów. Zresztą sama droga też nabrała nowego kształtu 
– została poszerzona i dostosowana do funkcjonujących tam nowych obiektów i nowoczesnych 
standardów. Przy modernizowanej obecnie ul. Gliwickiej (DK 78) powstaje w imponującym tempie 
centrum handlowe Carrefour, z atrakcyjną galerią handlową i małą stacją benzynową. Pełną parą 
idą też prace modernizacyjne na wspomnianej drodze krajowej nr 78 Gliwice–Chałupki, z bardzo 
skomplikowanym remontem wiaduktu kolejowego na ul. Wodzisławskiej w Niedobczycach. Na to 
zadanie miasto dostało unijne pieniądze. Za europejską dotację kontynuujemy też budowę kana-
lizacji sanitarnej, a w dzielnicach już widać odtworzone nawierzchnie ulic z nowym dywanikiem 
asfaltowym. Trwa również modernizacja Rybnickiego Centrum Kultury, którą także finansuje Unia 
Europejska. Zresztą, razem z czekającym na przebudowę Placem Wolności, to miejsce Rybnika 
będzie z pewnością na miarę XXI wieku. 
Warto przypomnieć, że dzięki realizowanym inwestycjom powstaje w Rybniku około 3 tysięcy 
nowych miejsc pracy. Inwestorzy współpracują z Powiatowym Urzędem Pracy w celu organizacji 
szkoleń dla rybnickich bezrobotnych, dzięki którym zdobywają oni nowe kwalifikacje zawodowe. 
Inwestujące u nas firmy nawiązują też kontakty z rybnickimi przedsiębiorcami, którzy nierzadko 
są ich podwykonawcami. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że szacunkowe wpływy do budżetu 
miasta z tytułu podatku od nieruchomości nowych obiektów, wyniosą około 2,5 mln zł rocznie. 
Inwestorzy zapewniają, że ich działalność nie ograniczy się jedynie do zrealizowania planowanych 
inwestycji - deklarują dodatkowe zaangażowanie na rzecz naszego miasta.
Zależy mi na tym abyście Państwo czuli, że w Rybniku warto żyć, mieszkać, uczyć się i pracować. 
Wasza satysfakcja jest dla mnie potwierdzeniem tego, co od lat powtarzam, że rozsądne inwesto-
wanie w mieście jest „ucieczką w przód” i gwarancją rozwoju Rybnika. 
Życzę miłych i bezpiecznych wakacji, udanych urlopów, niezapomnianych pozytywnych wrażeń 
i tego, że jak Państwo wrócicie z letnich wojaży, to stwierdzicie, że wszędzie dobrze, ale w Rybniku 
najlepiej.

 Z wakacyjnym pozdrowieniem
 Adam Fudali
 Prezydent Rybnika



Sesja Rady Miasta – 30 maja br.

Od dróg do... dróg
W przeddzień Dnia Dziecka radni sprawili rybnickim maluchom, a przede 

wszystkim ich rodzicom wyjątkowy prezent – zniesione zostały opłaty za pobyt 
w przedszkolach po godzinach i wprowadzono ulgi w opłatach stałych. — Nie 
zdecydowaliśmy się na dodatkowe becikowe; w zamian oferujemy taką właśnie formę 
pomocy — argumentował na posesyjnej konferencji prezydent. To tylko jedna 
z wielu uchwał przyjętych podczas posiedzenia.

Roboty trwają...
Tradycyjnie na początku sesji prezydent 

Adam Fudali przedstawił informację o pra-
cach w mieście, a najwięcej uwagi poświęcił 
drogom. Radni dowiedzieli się, że w związku  
z uzyskaniem zgody z Urzędu Zamówień Pu-
blicznych umożliwiającej zastosowanie procedury 
przetargowej w trybie „z wolnej ręki”, wyłaniane 
są firmy, które będą odtwarzały zniszczone w wy-
niku budowy kanalizacji pasy drogowe w Niedo-
bczycach, Niewiadomiu i Paruszowcu–Piaskach. 
(Prace już trwają...) — Wszystkie uciążliwości 
powinny zniknąć — zapewniał A. Fudali. A skoro 
o kanalizacji mowa, prezydent poinformował  
o inwentaryzacji robót w tych dzielnicach  
i procedurze wyłonienia nowego kontrahenta,  
a kuriozum nazwał sytuację, jaka ma miejsce:  
— Firma, która realizowała zadanie w 3 dziel-
nicach i opuściła plac budowy, zgłosiła się jako 
oferent do przetargu w Chwałowicach i już zapo-
wiedziała, że wystartuje do przetargu powtórzonego. 
To kuriozum! Inżynier kontraktu, który ma ogrom-
ne doświadczenie w realizacji takich inwestycji, nie 
spotkał się jeszcze z podobnym przypadkiem. Oka-
zało się również, że firma, która wygrała przetarg 
na modernizację drogi krajowej nr 78, próbowała 
nakłonić miasto do zmiany projektu technicznego 
i przeprojektowania wiaduktu w Niedobczycach 
z konstrukcji żelbetowej na stalową: — Spowo-
dowałaby to opóźnienia w pracach o co najmniej 
9 miesięcy, a koszty utrzymania takiego wiaduktu 
byłyby o wiele wyższe. Dlatego nie mogliśmy się zgo-
dzić na taką propozycję — wyjaśniał A. Fudali. Jak 
mówił prezydent, plac budowy pod wiaduktem  
w Niedobczycach został udostępniony przez PKP 
i od strony Radlina roboty postępują zgodnie 
z harmonogramem. Z kolei w Ochojcu prace 
prowadzone są na czterech odcinkach, jednak 
po zdjęciu nawierzchni okazało się, że parametry 
gruntu są niewłaściwe: — Podłoże musi mieć 
odpowiednią nośność, a można ją uzyskać m.in. 
poprzez zagęszczenie gruntu. Dlatego fragmenty 
zostaną wybetonowane przy użyciu odpowiednich 
kruszyw — tłumaczył prezydent, a prace na tych 
odcinkach mają być prowadzone całą dobę. 

A. Fudali mówił również, że w mieście moder-
nizowany jest Miejski Dom Pomocy Społecznej, 
porządkowany teren wokół hotelu „Olimpia”, 
trwa remont budynku przy ZSZ nr 5 na ul. Kar-
łowicza dla potrzeb Domu Dziennego Pobytu 

WTZ i Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej 
oraz dachu w Przedszkolu nr 25, prowadzone są 
również roboty adaptacyjne wraz z rozbudową 
ZSP nr 4 w Golejowie i trwa budowa estrady na 
terenie ZSW. Wybrano też wykonawcę I etapu 
systemu monitoringu i podpisana została umowa 
na budowę boiska sportowego ze sztucznej trawy 
wraz z zapleczem za kąpieliskiem „Ruda”. Po-
nadto, jak mówił prezydent, opracowywana jest 
dokumentacja projektowo–kosztorysowa dla sal 
gimnastycznych w II LO i G nr 2 i prowadzone 
są postępowania przetargowe na opracowanie 
dokumentacji dla targowiska przy ul. Hallera 
oraz na zakup krzesełek dla hali widowiskowej  
w Boguszowicach, a także foteli dla Domu Kul-
tury w Niedobczycach. 

Budżetowe zmiany
Zmiany w budżecie miasta Rybnika na 

2006 rok, podobnie jak kilka kolejnych 
uchwał, omówił skarbnik Bogusław Paszen-
da. W projekcie dotyczącym budżetu miasta 
czytamy o zwiększeniu dochodów i wydatków  
o 1.872.900,02 zł. Wynika to m.in. z otrzymanej  
z tytułu dotacji Marszałka Województwa Ślą-
skiego (z Europejskiego Funduszu Społeczne-
go) kwoty 169.253,99 zł z przeznaczeniem na 
stypendia dla studentów. Ponadto PP–H Utex 
przekazał miastu 10.000 zł na dofinansowanie 
zakupu samochodu gaśniczego dla KM Pań-
stwowej Straży Pożarnej, spółka Plaza Centers 
przeznaczyła 75.000 zł na sfinansowanie remontu 
kładki dla pieszych na rzece Nacynie w rejonie 
budowy kompleksu rozrywkowo–usługowego,  
a z budżetu Województwa Śląskiego do miasta 
trafiły środki w wysokości 5.990 zł na dofi-
nansowanie zadań realizowanych przez DK  
w Niedobczycach i w Chwałowicach oraz 8.000 
zł z Rydułtów na dofinansowanie działalności 
Klubu „Olimp”. Z kolei zwiększenie dochodów 
o 635.937,20 zł jest związane m.in. z tym, że 
firma Opel Fijałkowski przekazała miastu kwotę 
200.000 zł na dofinansowanie modernizacji ul. 
Żorskiej. Ponadto do budżetu wprowadza się 
kwotę 131.492,45 zł, stanowiącą resztę dotacji  
z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinanso-
wanie remontu i przebudowy 5 budynków na bu-
dynki z lokalami socjalnymi przy ul. Ogrodowskie-
go. W dochodach budżetu ujmuje się 135.493,52 
zł niewykorzystanych środków wydatków 

niewygasających z 2005 r., o które pytała radna 
Krystyna Stokłosa (RIO). Natomiast zwiększenie 
wydatków o 635.937,20 zł wiąże się z remon-
tem ulicy Webera w dz. Północ (624.848,00 zł),  
dotacją dla SP nr 1 na sfinansowanie kosztów 
zakupu oprogramowania, wyposażenia i ada-
ptacji pomieszczenia do prowadzenia obsługi 
finansowo–księgowej (8.537,20 zł), dotacjami 
dla Przedszkola nr 19 na zakup mebli do wypo-
sażenia kuchni (2.000 zł) i Przedszkola nr 6 na 
pokrycie awaryjnego wywozu ścieków (552,00 zł). 
Jeżeli idzie o przeniesienia wydatków to 10.000 
zł trafi na dofinansowanie zakupu satelitarnej 
ortofotomapy niezbędnej do dokonywania zmian 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta” oraz zmian  
w miejscowych planach zagospodarowania. 
Ponadto środki z oszczędności na przetargu 
na realizację adaptacji Domu Nauczyciela na 
przedszkole w Golejowie w kwocie 81.921 zł, 
przeznacza się na uzupełnienie wydatków na 
roboty malarskie i remont kanalizacji deszczowej 
w ZSP nr 4. Natomiast oszczędności po przetargu 
na adaptację ZSZ nr 5 przy ul. Karłowicza w kwo-
cie 230.000 zł trafią na remonty przedszkoli – nr 2  
(19.923 zł), nr 9 (53.000 zł), nr 10 (24.690 zł), nr 23  
(9.007 zł). Z kolei 20.000 zł przeznacza się na uzu-
pełnienie środków na remont łazienek w G nr 4,  
77.000 zł na remont dachu i wymianę rynien  
w budynku warsztatów mechanicznych RCEZ, 
ponad 5 tys. na remont schodów i montaż furtki 
na obiekcie TKKF na Paruszowcu–Piaskach,  
a 21.238 zł na sfinansowanie kosztów opłat 
przyłączeniowych z tytułu umów zawartych  
z GZE w związku z budową sal gimnastycznych 
przy II LO i G nr 2. Z kolei oszczędności po 
przetargu na modernizację pomieszczeń MDPS 
w kwocie 141.000 zł przeznacza się na sfinanso-
wanie awaryjnych remontów dachów w szkołach 
podstawowych nr 11 i 12. 

Radni dokonali też zmian w planie przychodów 
i wydatków oświatowych zakładów budżetowych 
oraz w wieloletnich programach inwestycyjnych. 
Te ostatnie dotyczyły m.in. zwiększenia wartości 
kosztorysowej i nakładów do poniesienia na za-
daniu związanym z realizacją I etapu monitoringu 
wizyjnego w Śródmieściu. Temat zainteresował 
radnego Kazimierza Ziębę (SdPl), a A. Fudali 
wyjaśniał, że kwota 170.000 zł zostanie uzupeł-
niona w budżecie w wyniku podziału rezerwy 
celowej, a jej zwiększenie jest konsekwencją roz-
strzygnięć przetargowych: — Po protestach firm  
i wyroku arbitrów wybrana została firma, która była 
droższa o 170 tys. zł. Stąd konieczność zwiększenia 
wartości kosztorysowej zadania. 

Wprowadzono też zmiany w wydatkach w 
Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej – m.in. zmniejszono o 68.444 
zł wydatki zaplanowane na prace remontowe 
na terenach zieleni miejskiej, w związku z wyni-
kiem przetargu, który określił koszt rozbudowy 
parku nad Nacyną wraz z budową estrady w 
kwocie niższej od kosztorysu inwestorskiego. 
Do tematu racjonalności tej inwestycji nawiązała  

4 Nr 6-7/420-421; czerwiec-lipiec 2006
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K. Stokłosa: — Czy budowa estrady na terenie kam-
pusu jest miastu potrzebna? — pytała, sugerując,  
że w Rybniku jest obecnie wiele miejsc spełnia-
jących taką rolę, jak TZR, estrada na Rynku, 
estrada pod wierzbą; a będą kolejne rozrywkowe 
centra – Plaza i Focus. — Może warto przeznaczyć 
te środki na likwidację barier architektonicznych 
dla niepełnosprawnych w bibliotece? Adam Fu-
dali wyjaśniał jednak, że miasto nie ma prawa 
wydawać pieniędzy z GFOŚiGW na likwidację 
barier architektonicznych (biblioteka posiada 
podjazd dla niepełnosprawnych pozwalający 
wjechać na drugą kondygnację biblioteki – przyp. 
red.). Budowa estrady jest zaś częścią koncepcji 
całego Zespołu Szkół Wyższych; ponadto gros 
imprez odbywa się na Rynku i mieszkańcy 
okolicznych domów narzekają na zakłócanie 
spokoju: — Stąd też koncepcja, by imprezy od-
bywały się na kampusie, gdzie hałas nie będzie 
tak uciążliwy — mówił prezydent. W dalszej 
części dyskusji Stanisław Stajer (RIO) powrócił 
do tematu oszczędności przetargowych i pytał 
dlaczego w SP nr 19 w jego dzielnicy nie zostaną  
w całości wymienione okna. — Tak krawiec kra-
je... — odpowiadał prezydent, który przypomniał, 
że prowadzone są postępowania przetargowe na 
wymianę okien w 33 placówkach oświatowych  
i nie tylko. W SP nr 19 okna zostaną wymienione 
w części, jednak radnego RIO takie rozwiązanie 
nie satysfakcjonuje, dlatego sugerował zdjęcie 
środków z innych zadań, po to by kompleksowo 
zakończyć wymianę w jednej szkole, a nie w kilku 
i jedynie w części. — Rozumiem, że zależy panu na 
kompleksowej wymianie, ale podobne roszczenia 
zgłaszają wszystkie 33 obiekty — tłumaczył prezy-
dent, wyjaśniając, że taki system wymiany okien 
w placówkach oświatowych jest praktykowany  
w mieście od 16 lat. 

Ostatecznie za zmianami w budżecie miasta na 
rok 2006 opowiedziały się 23 osoby, 2 wstrzymały 
się od głosu. 

Uchwały na czasie
Ze względu na wejście w życie ustawy  

o finansach publicznych konieczne stało się 
uaktualnienie kilku uchwał RM. Pierwsza, 
którą radni przyjęli jednogłośnie, dotyczyła 
procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów 
i szczegółowości materiałów informacyjnych 
towarzyszących projektowi budżetu, a podsta-
wowa zmiana związana była z wprowadzeniem 
do uchwały punktu dotyczącego przebiegu sesji 
budżetowej. Podobnym stosunkiem głosów radni 
przyjęli drugą referowaną przez B. Paszendę 
uchwałę, w sprawie ustalenia zakresu i formy 
informacji o przebiegu wykonania budżetu mia-
sta Rybnika oraz planów finansowych samorzą-
dowych instytucji kultury za pierwsze półrocze. 
Kolejna, dotycząca ustalenia źródeł dochodów 
własnych, ich przeznaczenia oraz określenia 
jednostek budżetowych tworzących rachunek do-
chodów własnych, również uzyskała jednogłośnie 
poparcie, po tym, jak skarbnik miasta wyjaśnił 

Henrykowi Frystackiemu wątpliwości związane 
z zapisem dotyczącym doraźnego wynajmowania 
pomieszczeń. Mimo długiego tytułu żadnych 
uwag nie wzbudziła kolejna uchwała w sprawie 
trybu udzielenia dotacji z budżetu miasta Rybnika 
podmiotom niezaliczonym do sektora finansów 
publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia 
zysku, na cele publiczne związane z realizacją 
innych zadań niż określone w art. 4 ust. 1 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, sposobu ich roz-
liczania oraz kontroli wykonywania zleconego 
zadania. Uchwała nie wzbudziła uwag, gdyż jak 
wyjaśnił B. Paszenda, w przypadku Rybnika jest 
ona „martwa”, jednak zasady muszą być ustalone, 
bo taki jest ustawowy wymóg: — Rzecz dotyczy 
takich dotacji, które nie będą udzielane w opar-
ciu o ustawę o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie — tłumaczył skarbnik.     

Największe emocje wzbudziła ostatnia  
z uchwał, której zmiany wymusiła nowa ustawa o fi-
nansach publicznych. Dotyczyła ona szczegółowych 
zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania 
na raty należności pieniężnych przypadających 
miastu Rybnik lub jednostkom organizacyjnym 
miasta, do których nie stosuje się przepisów ustawy 
– ordynacja podatkowa oraz wskazania organów 
lub osób do tego uprawnionych. — Znajdziemy  
w niej więcej zmian niż w pozostałych dotychczas 
omawianych — tłumaczył skarbnik. Uchwała regu-
luje, kiedy należności pieniężne mogą zostać umo-
rzone w całości lub w części i w jakich przypadkach 
(m.in. dłużnik zmarł nie pozostawiając majątku, 
nie ustalono miejsca pobytu dłużnika, należność 
nie przekracza 50 zł, a koszt jej dochodzenia  
w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym byłby 
niewspółmiernie wysoki, ściągnięcie należności 
zagraża egzystencji dłużnika itp...). Na wniosek 
dłużnika termin płatności może być rozłożony na 
raty lub zostać odroczony w czasie. Do umarza-
nia, rozkładania na raty lub odraczania terminu 
płatności upoważnieni są: dyrektor ZGM (do 
kwoty 2.400 zł przy umarzaniu należności, do 
kwoty 7 tys. w przypadku rozkładania należności 
na raty), dyrektorzy Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Rybnickich Służb Komunalnych i Zarządu Ziele-
ni Miejskiej (do kwoty 1 tys. zł przy umarzaniu i 5 
tys. zł przy rozkładaniu na raty), a także dyrekto-
rzy pozostałych jednostek organizacyjnych miasta 
(do kwoty 500 zł przy umarzaniu należności i do 
kwoty 2 tys. w przypadku rozkładania na raty). 
Wśród uprawnionych są również prezydent 
miasta oraz jego zastępca pełniący nadzór nad 
Wydziałem Dróg w zakresie opłaty dodatkowej 
za parkowanie w strefie płatnego parkowania (do 
kwoty 500 zł przy umarzaniu należności i 1000 zł 
przy rozkładaniu jej na raty). 

W czasie dyskusji nad uchwałą radny  Wiesław 
Zawadzki (SLD) zapowiedział, że zagłosuje 
przeciw projektowi: — Robimy kłopot dyrektorom 
i prezydentowi, bo dajemy nadzieję ludziom, którzy 
nie chcą płacić. Radny mówił też, że w uchwale 
nie podano kryteriów kiedy można występować 
o umorzenie, mimo iż §3 uchwały jest temu  

poświęcony. Przewodniczący RM Michał Śmigiel-
ski i skarbnik Bogusław Paszenda wyjaśniali, że nie 
można podjąć uchwały z pominięciem umorzeń,  
o których mowa, a uwagi zgłaszane przez radnego 
SLD winny być kierowane do posłów. Jednak  
W. Zawadzki zdania nie zmienił i uchwałę przyjęto 
przy jednym głosie przeciwnym.   

 

Pożyczki pomogą
Dwie kolejne uchwały, którymi zajmowali 

się radni dotyczyły zaciągnięcia pożyczek  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. Pierwsza, w kwo-
cie 489.586 zł z przeznaczeniem na modernizację 
źródła ciepła i wewnętrznej instalacji centralnego 
ogrzewania oraz termomodernizację Domu 
Kultury w Boguszowicach, udzielona zostanie na 
preferencyjnych zasadach (może być umorzona 
w wysokości 50% wykorzystanej kwoty), a spłata 
pożyczki nastąpi w latach 2008–2012. Tadeusz 
Gruszka (PiS) pytał o rodzaj kotłowni, a Henryk 
Ryszka (BSR) sugerował znalezienie tańszych 
rozwiązań, ale uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
Druga z pożyczek w kwocie 2.356.441,00 zł 
udzielona będzie na podobnych zasadach, a za-
ciągnięta zostanie z myślą o budowie kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej w ul. Wodzisławskiej na 
odcinku od Sławików do ul. Łanowej. Zanim 
radni jednogłośnie projekt poparli, Kazimierz 
Salamon (BSR), Tomasz Zejer (PiS) i referujący 
oba projekty Józef Cyran poruszyli kwestie pro-
cedur przetargowych.

Ciepła bazylika
Kolejna, jednogłośnie przyjęta uchwa-

ła dotyczyła przyznania dofinansowania  
z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Tym samym radni upo-
ważnili prezydenta miasta do zawarcia umowy 
z rzymskokatolicką parafią Św. Antoniego na 
zakup i podłączenie pompy cieplnej do systemu 
ogrzewania podłogowego w bazylice. Na ten cel 
przyznano dotację w wysokości 70.000 zł. 

Regulaminowe zawiłości
Radni uchwali też dwa regulaminy – pierw-

szy dotyczył zasad korzystania z obiektu re-
kreacyjno–sportowego „Grzybówka”; drugi 
– utrzymania czystości i porządku na terenie 
Miasta Rybnika. Oba wywołały dyskusję. 
Regulamin „Grzybówki” określa obowiązki 
osób korzystających z obiektu i precyzuje czego 
robić nie wolno – niszczyć zieleni i ławek, jeździć 
rowerami po skarpach, wycinać drzew i in. Uwagi 
radnych wzbudził zapis, który zabrania na terenie 
obiektu zamieszczać reklam, ogłoszeń i napisów 
oraz prowadzenia handlu bez zgody właściwej 
władzy publicznej. Tak brzmiał pierwotny zapis 
projektu, który po sugestiach K. Stokłosy zmie-
niono. Radna RIO zgłosiła uwagi do sformu-
łowania „władza publiczna”, a radczyni prawna 
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Łucja Pierchała wyjaśniała, że tak ogólny zapis 
ma uzasadnienie, gdyż prawo miejscowe powinno 
obowiązywać na lata. Radczyni tłumaczyła, że 
obecnie „Grzybówką” zawiaduje Zarząd Zieleni 
Miejskiej, ale może się to zmienić; zmianie może 
też ulec nazwa jednostki, dlatego zdecydowano 
się na sformułowania ogólne, a nie zapis szczegó-
łowy, odzwierciedlający stan obecny. Ostatecznie 
radni zmienili zapis na „zarządca terenu”. Z kolei 
W. Zawadzki pytał czy zasadny jest paragraf, 
w którym RM zobowiązuje dyrektora ZZM 
do umieszczenia regulaminu przy wejściu do 
„Grzybówki”.  Radny chciał wiedzieć czy RM 
może wydawać takie polecenia, co się stanie kiedy 
dyrektor go nie wykona i kto to sprawdzi. — Po-
dejmując uchwałę RM powinna wskazać kto ma 
ją wykonać, ale z ustawy zawsze wykonawcą jest 
prezydent. Jednak w tym przypadku RM ma prawo 
wskazać wykonawcę, bo to nie prezydent będzie 
wywieszał ten regulamin — wyjaśniała radczyni 
Ł. Pierchała, zwracając uwagę na konieczność 
kierowania się realiami, a nie fikcją. Uchwałę 
przyjęto przy jednym głosie przeciwnym.

Drugi z regulaminów również wzbudził uwagi 
radnych mimo, iż temat był już przedmiotem kilku-
godzinnej debaty w styczniu, kiedy to radni przyjęli 
regulamin po raz pierwszy. Ponownie trafił on pod 
obrady, gdyż zakwestionował go wojewoda. Józef 
Cyran: — Wojewoda nie wykreślił żadnego meryto-
rycznego paragrafu, tylko te punkty, które wynikały 
z mocy innych przepisów. W nowym regulaminie 
uwzględniono wszystkie uwagi zakwestionowane 
przez wojewodę, ale, jak mówił wiceprezydent, dla 
przejrzystości tego regulaminu, dodatkowo opraco-
wane zostanie kompendium wiedzy. Biuletyn trafi 
wkrótce do każdego mieszkańca. 

Największą zmianą, jaką wprowadzono do 
obecnego regulaminu jest zapis, który mówi, że 
częstotliwość opróżniania zbiornika bezodpły-
wowego musi zapewnić usunięcie z niego ilości 
nieczystości ciekłych nie mniejszej niż 60% ilości 
wody pobranej z sieci wodociągowej w danym 
okresie (w regulaminie przyjętym w styczniu był 
zapis o 70%). Do zmiany nawiązali St. Stajer, 
Bronisław Drabiniok (PO) i wiceprzewodniczący 
RM Jan Mura, dla którego oznacza ona mniejsze 
obciążenie dla mieszkańców. 

W trakcie dyskusji nad projektem W. Zawadzki 
zwrócił uwagę, że to kolejna z uchwał, którą w 
ostatnim czasie zakwestionował wojewoda i apelował  
o staranniejsze przygotowywanie projektów. J. Cyran 
wyjaśnił, że regulamin został umiejętnie opracowany 
przez eksperta, był też przedmiotem porównań z re-
gulaminami w innych miastach, a opinie prawników  
w poszczególnych kwestiach były rozbieżne. Zda-
niem Michała Chmielińskiego (BSR) poprzedni re-
gulamin był bardziej czytelny dla przeciętnego miesz-
kańca niż obecny, uwzględniający uwagi wojewody.  
W. Zawadzki skrytykował fakt, że miasto zapłaciło 
ekspertowi, a i tak regulamin zakwestionował wo-
jewoda. J. Cyran: — Ekspert wykonał dobrą pracę  
i wszystkie jego uwagi zostaną powtórzone w kompen-
dium wiedzy dla mieszkańców. 

Z kolei A. Wojaczek nawiązał do paragrafu,  
w myśl którego zabrania się utrzymywania 
zwierząt gospodarskich na nieruchomościach  
w promieniu 50 m od budynków wielorodzin-
nych, urzędów organów administracji, szkół  
i przedszkoli, placówek kulturalno – oświatowych 
i in. w kontekście rejonu Kielowca i Mośnika,  
a radni ponownie sporo miejsca poświęcili psom 
– hałasowaniu, zanieczyszczaniu i wałęsających się 
hordach czworonogów. Temat poruszali H. Ryszka 
i B. Drabiniok, który zwrócił uwagę na kłopot  
z egzekwowaniem zapisu o hałasowaniu psów  
w porze nocnej oraz T. Gruszka, który zapropo-
nował nawet, aby obowiązek noszenia kagańca 
dotyczył wszystkich bez wyjątku psów. Radni 
obawiają się również o przestrzeganie przepisów 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta, a J. Cyran po raz kolejny starał 
się zwrócić uwagę na fakt, że zależy to przede 
wszystkim od świadomości mieszkańców. 

Podczas głosowania radni poparli regulamin 
przy dwóch głosach wstrzymujących się. 

Statuty...
Jednogłośnie przyjęte zostały dwie uchwały 

dotyczące statutów miejskich jednostek – po 
przybliżeniu tematu przez wiceprezydent 
Ewę Ryszkę, radni dokonali zmian w statucie 
Domu Kultury w Niewiadomiu i nadali statut 
Powiatowemu Urzędowi Pracy.

Nowe zapisy w statucie DK w Niewiadomiu 
umożliwią tej placówce organizację w szerszym 
zakresie przedsięwzięć opiekuńczo–wycho-
wawczych, imprez rekreacyjnych i sportowych 
integrujących różne środowiska, w tym osoby 
niepełnosprawne oraz  przedsięwzięć z zakre-
su profilaktyki uzależnień i działań na rzecz 
promocji zdrowego stylu życia. Potrzeby takie 
wynikają ze specyfiki dzielnicy – zdegradowanej 
za sprawą działalności wydobywczej i narażonej 
na społeczne patologie. Uzupełnienie statutu  
o nowe punkty umożliwi również pozyskiwanie na 
finansowanie powyższych przedsięwzięć środków 
zewnętrznych – z „funduszu alkoholowego”,  
z  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, Urzędu Marszałkowskiego i in. O ile domy 
kultury statuty posiadały od dawna, nadanie 
takiego dokumentu urzędom pracy jest nowością 
wynikającą ze zmian ustawy o finansach publicz-
nych, która nakłada obowiązek nadania statutów 
jednostkom samorządu terytorialnego, które 
dotąd ich nie miały. W statucie określone są m.in. 
podstawy prawne funkcjonowania Powiatowego 
Urzędu Pracy oraz jego cele i zadania.

Bilety dla poszukujących pracy
Projekt uchwały o przyjęciu pilotażowego 

„Programu pomocy osobom bezrobotnym w for-
mie bezpłatnych biletów komunikacji miejskiej 
w celu aktywnego poszukiwania pracy”, jest 
głosem Rybnika w dyskusji na temat  barier 
w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia. 
Zdaniem organizacji zrzeszających bezrobotnych, 

koszt biletów w środkach komunikacji publicz-
nej skutecznie ogranicza przemieszczanie się 
bezrobotnych poszukujących zajęcia. Rybnicki 
program obejmie grupę ok. 200 bezrobotnych 
bez prawa do zasiłku, aktywnie poszukujących 
pracy, będących podopiecznymi Ośrodka Po-
mocy Społecznej. W chwili przyjęcia skierowania 
do pracy, udział w programie upoważnia ich 
do otrzymania biletu komunikacji miejskiej na 
przejazd do i od pracodawcy. By tego prawa 
nie utracić, należy spotkanie z potencjalnym 
pracodawcą potwierdzić. W okresie realizacji 
programu, tj. od września do grudnia 2006 r., bez-
robotny może otrzymać do 8 darmowych biletów. 
Radny W. Zawadzki prosił o sprecyzowanie po-
jęcia „aktywnie poszukujący pracy”, co, zgodnie  
z odpowiedzią E. Ryszki, oznacza osobę mająca 
w PUP założoną odpowiednią kartę, dzięki której 
można śledzić zaangażowanie w poszukiwanie 
pracy, choćby poprzez odnotowywanie ilości 
kontaktów z pracodawcami. Jak wynika z danych 
Powiatowego Urzędu Pracy, wielu bezrobotnych 
nie wyraża woli  podjęcia pracy ani też ochoty 
przekwalifikowania się poprzez uczestnictwo  
w różnego rodzaju kursach finansowanych  
z Funduszu Pracy lub środków europejskich.  
Na rynku pracy zaczyna zaś brakować fachowców 
i rąk do pracy, choćby w budownictwie.

„Pakiet” uchwał oświatowych
Pierwsza z nich proponowała kilka uprasz-

czających zmian  w regulaminie  przyzna-
wania stypendiów na tzw. „wyrównywanie 
szans edukacyjnych” dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych w Rybniku, umożliwia-
jących uzyskanie świadectwa maturalnego 
w roku szkolnym 2005/2006. Stypendia te są 
współfinansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa 
i wypłacane przez szkoły. Jak powiedziała pre-
zentująca uchwałę sekretarz miasta Daniela 
Lampert, w Rybniku kwalifikuje się do nich 130 
uczniów z 11 szkół. Problem w tym, że póki co, 
stypendia zostały wypłacone zaledwie ok. 20% 
uczniów, gdyż zarządzające pieniędzmi podmioty 
zalegają z przekazywaniem ich miastu. Dotych-
czasowa refundacja czyli wypłacanie pieniędzy 
na podstawie przedstawionych faktur, została 
zastąpiona wypłatą gotówki pod warunkiem 
podpisania oświadczenia, że stypendium zostanie 
przeznaczone na zgodne z regulaminem wydatki 
edukacyjne. W związku z powyższym, uczeń 
pobierający stypendium jest zobowiązany do 
systematycznego uczęszczania na zajęcia i uspra-
wiedliwiania nieobecności. Limit nieobecności 
ustalono na 15 godzin lekcyjnych miesięcznie, 
zaś jego przekroczenie powoduje odpowiednie 
konsekwencje. Uchwałę przyjęto przy 1 głosie 
wstrzymującym się.

Bez żadnych natomiast wątpliwości 
radni zgodzili się na nadanie Gimnazjum 
nr 10 przy ul. Karola Miarki 64 w Ligo-
cie–Ligockiej Kuźni imienia Jana Pawła II.  
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Tym bardziej, że wnioskujące o to Rada Pe-
dagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd 
Uczniowski uzyskały poparcie proboszcza parafii  
św. Wawrzyńca oraz zgodę arcybiskupa Damiana 
Zimonia.

Również jednogłośnie radni ustalili wy-
sokość opłat za świadczenia w miejskich 
przedszkolach w roku szkolnym 2006/2007. 
Nie zmieniła się miesięczna opłata stała za 
przygotowywanie posiłków (śniadanie – 15 zł; 
obiad – 50 zł; podwieczorek – 10 zł). Ustalo-
no natomiast system ulg w tej opłacie: 25% 
– w przypadku uczęszczania do tego samego 
przedszkola drugiego dziecka w rodzinie i 100% 
– trzeciego i każdego następnego dziecka.

Dotychczas stawkę żywieniową w każdym  
z przedszkoli określali każdorazowo na początku 
roku szkolnego rodzice dzieci w porozumieniu  
z kierownictwem placówki. Spotkało się to jednak  
z zastrzeżeniami nadzoru prawnego wojewody, 
który zalecił, by stawka była jednakowa we wszyst-
kich przedszkolach i by określił ją prezydent miasta. 
Tak więc stawkę żywieniową w przedziale od 3,20 zł  
do 5 zł prezydent ustali na wniosek dyrektora przed-
szkola, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców. 
Prezydent rozpatrzył również pozytywnie wniosek 
dyrektorów przedszkoli o wycofanie z uchwały 
zapisu o dodatkowych opłatach za pobyt dziecka  
w placówce powyżej 8 godzin, przyjmując argumen-
tację o niewspółmiernych efektach ekonomicznych 
tej decyzji w stosunku do dodatkowych nakładów 
pracy administracyjnej. Jak pamiętamy, zapis ten 
wzbudził szereg kontrowersji zarówno wśród ro-
dziców, jak i opozycyjnych radnych.   

Hałda pod drogę
Wiceprezydent Jerzy Frelich przedstawił 

projekt zmian planu przestrzennego zago-
spodarowania na terenie dzielnic Chwało-
wice i Radziejów w rejonie Mośnika i Kie-
lowca. Zmiany dotyczą przebiegu planowanej 
obwodnicy dzielnicy Chwałowice tak, by jej część 
przebiegała przez tereny kopalniane. Kopalnia, 
zamiast sypać hałdę, będzie mogła lokować na 
terenie przyszłej drogi kamień. Ma to ułatwić 
działania rekultywacyjne kopalni na tym obszarze 
i zmniejszyć ich uciążliwość dla mieszkańców.  
J. Frelich przedstawił na planie ślad nowej trasy 
na terenach kopalnianych, a radni uchwałę przy-
jęli jednogłośnie. 

„Ruchy” nieruchomości
Będące przedmiotem projektu uchwały 

RM nabywanie, zbywanie, zamiana, przejęcie 
i inne formy „ruchu nieruchomościami”, 
są związane najczęściej z inwestycjami  
i koniecznością wprowadzenia zmian wła-
snościowych. Na majowej sesji projekt uchwały 
zawierał m.in. zamiar nabycia przez miasto 
kilkunastu niewielkich, liczonych w dziesiątych 
i setnych częściach hektara skrawków ziemi  
w różnych dzielnicach miastach, potrzebnych na 
lokalizację przepompowni ścieków czy dróg dojaz-

dowych do tych obiektów w ramach realizowanej 
sieci kanalizacyjnej, co spotkało się z całkowitym 
zrozumieniem radnych. Zaniepokojenie radnego 
St. Stajera wzbudziła natomiast chęć nabycia przez 
miasto nieco więcej niż 0,5–hektarowego terenu  
w okolicy ul. Za Torem na paruszowieckich Bło-
niach, z przeznaczeniem na budowę przedszkola. 
Radny, wyrażając obawy, że teren ten może być 
podmokły pytał, czy lokalizacja ta była konsul-
towana z mieszkańcami. J. Frelich zapewnił,  
że członkowie Rady Dzielnicy Paruszowiec–Piaski 
nie kryli dla tej decyzji entuzjazmu. Zastrzeżenia 
co do „czystości zamiarów” miał radny St. Stajer 
do oddania w wieczyste użytkowanie pasa gruntu 
o powierzchni 0,0682 ha  położonego w Kłoko-
cinie przy ul. Poligonowej firmie mającej w użyt-
kowaniu nieruchomość przyległą. Przypomniał 
on nieporozumienia wokół zbycia tej działki, 
zaś wiceprezydent zapewnił, że wszystko zostało 
wyjaśnione i oddany w wieczyste użytkowanie pas 
gruntu jest i pozostanie obciążony służebnością. 
Na działce stoi budynek z instalacjami ciepłow-
niczymi sieci doprowadzającej ciepło do oko-
licznych komunalnych bloków. Radny Tomasz 
Zejer zainteresował się przejęciem od Agencji 
Nieruchomości Rolnych działki stanowiącej część 
ul. Bratków w Orzepowicach i pytał czy ma to 
związek z interwencją jednego z mieszkańców 
tej ulicy, któremu właściciele prywatnej działki 
nie zezwalają na korzystanie z drogi dojazdowej 
do jego posesji. Wprawdzie nabycie przez mia-
sto działki nie ma związku z tą sprawą, jednak 
J. Frelich odpowiedział, że osoba ta otrzymała 
wyczerpujące wyjaśnienia i informację, że może 
się starać o wytyczenie tzw. drogi koniecznej, 
co jednak wymaga odpowiednich procedur.  
Za przyjęciem całej uchwały opowiedziało się  
21 radnych, 4 wstrzymało się od głosu.

Również nieruchomości, ale tym razem 
ich dzierżawy, dotyczył kolejny punkt sesji. 
Chodzi o zawarcie umowy na dzierżawę Domu 
Pogrzebowego i jego otoczenia oraz admini-
strowanie terenem cmentarza komunalnego  
w Boguszowicach na okres 5 lat, bez obowiąz-
ku ogłaszania przetargu. Wniosek taki złożył 
Adam Rosół, którego dotychczasowa, 6–letnia 
działalność na cmentarzu jest oceniana bardzo 
pozytywnie. I pewnie sprawa byłaby bezdysku-
syjna, gdyby nie fakt, że żona wnioskodawcy, 
Lidia Rosół, zasiada w Radzie Miasta i to  
„w ławach rządzącej większości” czyli BSR. 
Radni B. Drabiniok i St. Stajer, reprezentujący 
Rybnicką Inicjatywę Obywatelską, z którego to 
ugrupowania L. Rosół weszła do RM, a potem 
zmieniła barwy, mieli wątpliwości czy nie zachodzi 
w tej sprawie konflikt interesów, a przynajmniej 
różne – zależne od samorządowej przynależności 
żony –  traktowanie wnioskodawcy, bo przed 6 
laty A. Rosół musiał stanąć do przetargu. Jak 
zapewniła radca prawny Łucja Pierchała, pod 
względem formalnym akt dzierżawienia mienia 
komunalnego przez współmałżonka radnego nie 
wzbudza żadnych zastrzeżeń. R. Niewelt tłuma-
czył, że poprzednia, przetargowa forma oddania 

w użytkowanie cmentarza obejmowała nie tylko 
dzierżawę Domu Pogrzebowego, ale również 
jego wyposażenie w kosztowne urządzenia i tu 
trzeba było mieć pewność, że osoba wygrywająca 
przetarg z tego zadania się wywiąże. Pozytywnie 
o działalności dzierżawcy wypowiedział się radny 
W. Zawadzki, sugerując by dać dobremu gospo-
darzowi terenu szanse, bez żadnych podtekstów. 
Radny Stajer podkreślał, że to nie osoba wnio-
skodawcy jest celem jego krytyki, ale uchwała,  
z powodu której została „zachwiana uczciwość” 
i to w czasie, kiedy miasto bierze udział w akcji 
„Przejrzysta Polska”... Wiceprezydent J. Frelich 
skonkludował, że to właśnie „przejrzystość” 
działań miasta sprawiła, że ów projekt uchwały 
został przedłożony radnym. I tak polityka weszła 
w sferę... Zadumy, taką bowiem nazwę nosi ulica 
prowadząca do boguszowickiego cmentarza. 
Radni przyjęli uchwałę 16 głosami za, przy  
3 przeciwnych i 5 wstrzymujących się. Radna 
Lidia Rosół w głosowaniu udziału nie brała... 

Skarga do premiera  
i... z powrotem

Jedna z mieszkanek os. Wieczorka na-
pisała do premiera pismo z zażaleniem na 
miasto o brak zainteresowania problemami 
mieszkańców, w tym głównie sprawą cen-
tralnego ogrzewania, na którego założenie 
czeka już 50 lat. Władze miasta oskarżyła o złą 
wolę, a swoją argumentację wsparła artykułami 
z lokalnej prasy, w których rybniccy opozycyjni 
radni krytycznie odnosili się do rozdysponowania 
pieniędzy z miejskiej kasy. Mieszkanka zarzuciła 
władzom, że unijne pieniądze wydaje się nie na 
to co trzeba, a os. Wieczorka jest nadal bez co. 
R. Niewelt, przewodniczący Komisji Rewizyj-
nej, która skargę otrzymała do rozpatrzenia, 
przedstawił radnym temat i projekt odpowiedzi 
skarżącej, tłumacząc m.in., że miasto nigdy 
nie otrzymało unijnych środków na inwestycje 
ciepłownicze. Jak powiedział radny K. Zięba, 
są one jednak sukcesywnie prowadzone, ale  
w tym rejonie przedsięwzięcie rozpoczęto od tzw. 
Osiedla Górnego, „...bo od czegoś trzeba zacząć”  
i do mieszkania skarżącej mieszkanki też w swoim 
czasie ogrzewanie zostanie doprowadzone.  Rad-
na K. Stokłosa oświadczyła natomiast, że jej słowa 
cytowane w artykułach prasowych na temat oceny 
budżetu na 2006 rok nie mają żadnego przeło-
żenia na skargę mieszkanki. Skargę odrzucono  
22 głosami za, przy 2 wstrzymujących się.

Również drugą skargę dotyczącą zmiany planu 
przestrzennego zagospodarowania po rekultywa-
cji ul. Strąkowskiej w Wielopolu  radni odrzucili 
14 głosami za i przy 4 wstrzymujących się. 

Nowa sesja, stare sprawy...
W kończącym tradycyjnie sesję blo-

ku pytań, wniosków i interpelacji, radny  
H. Ryszka wrócił do sesji absolutoryjnej, 
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Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie, bliskim i znajomym
tragicznie zmarłego

Łukasza Romanka
zawodnika Rybnickiego Klubu Motorowego

składają 

 Przewodniczący Rady Miasta  Prezydent Miasta Rybnika
 Michał Śmigielski  Adam Fudali

Podziękowania za okazane wyrazy współczucia, 
modlitwę, kwiaty oraz liczny udział w uroczystości pogrzebowej

śp. Józefa Tlołki
proboszczowi parafii Królowej Apostołów o. Józefowi Bzikowi, 

o. Markowi Adamczykowi, ks, Mariuszowi Kasparowi, ks. Darkowi Jędrzejskiemu, 
a także wszystkim krewnym, przyjaciołom, sąsiadom i znajomym 

oraz orkiestrze kop. „Borynia”

 składają
 Żona, córka, synowie z rodzinami oraz teściowa

c.d. ze strony 7

a brak odnotowania swojego głosu przez 
urządzenie liczące wyjaśnił zbyt szybkim 
naciśnięciem na guzik. Radny był więc szyb-
szy od maszyny... Z niepokojem pytał też losy 
budowy drogi Racibórz – Pszczyna. Ale poruszył 
też wielokrotnie już podejmowane problemy 
Niedobczyc – odtwarzanie dróg po kanalizacji 
(roboty już trwają...), przestoje w remoncie 
„familoków” przy ul. Andersa na mieszkania 
socjalne, niedogodności objazdów poprowa-
dzonych przez tę dzielnicę czy drzewa w pasie 
drogowym na ul. Jabłoniowej. Odpowiadając 
na pytania prezydent A. Fudali nawiązał do 
szans otrzymania unijnego wsparcia na budowę 
drogi Pszczyna – Racibórz, a szczególnie odcinka  
z Rybnika do Żor. Temat dróg, ale tych lokalnych, 
w dzielnicach i ich złego stanu poruszyło wielu 
radnych. H. Frystacki mówił o ulicy Strąkowskiej, 
która została odwodniona i za to podziękował, 
ale stan jej nawierzchni jest katastrofalnie zły. 
Przekazał też skargi mieszkańców Wielopola 
na zanieczyszczenia powodowane przez pył  
z elektrowni używany do rekultywacji. Mieszkań-
cy tej dzielnicy boją się też odcięcia od wyjazdu na 
ul. Gliwicką z powodu planowanego remontu ul. 
Podleśnej. Radny Z. Gajda, choć docenił tempo 
robót kanalizacyjnych w Radziejowie, skarżył 
się na firmę Hydrobudowa 6, która dewastuje 
chodniki i płoty posesji, nie odtwarzając ich po-
przedniego stanu. Prezydent zapewnił, że roboty 
złej jakości nie będą odbierane. Radny Gajda nie 
zapomniał też o największej inwestycji w dzielnicy 
Radziejów czyli modernizacji boiska – aktualnie 
trwają procedury przetargowe na wykonawcę.  
K. Zięba podjął temat należącego do MDK, zde-
wastowanego amfiteatru przy ul. Chabrowej, ale 
jak poinformował wiceprezydent J. Cyran, obiekt 
już został objęty pracami remontowymi. Radny 
poruszył też sprawę niebezpiecznego wyjazdu  
z ul. Chabrowej na Zebrzydowicką, co zostanie 
rozwiązane. Radni dłużej skupili się nad fatalnym 
stanem stacji PKP na Paruszowcu, dowiadując 
się, że „coś drgnęło” i istnieje już plan wyburzenia 
zdewastowanych obiektów. Podobne, negatywne 
odczucia budzi dworzec PKS i jego otoczenie. 
Według słów prezydenta Fudalego, pojawił się 
już inwestor, który chce ten teren doprowadzić 
do porządku – ma tam zostać zlokalizowana  

m. in. stacja benzynowa i sklep sieci Aldi. Sprawę 
konieczności podjęcia prac odwodnieniowych  
w dzielnicy Zebrzydowice podjął po raz kolejny 
radny B. Drabiniok, występując o ustalenie wła-
ściciela posesji przy ul. Buhla, który postawił dom 
na wzniesieniu i naruszył system odwadniający, 
narażając sąsiadów na podtapianie piwnic. Upo-
mniał się również o zamontowanie w dzielnicy 
przyznanego już lustra drogowego na ul. Dale-
kiej, a także zasugerował, by do jesieni odczekać 
z głosowaniem nad całkowicie poprawionymi 
statutami dzielnic. Radny Józef Ibrom zasuge-
rował, by wzorem innych miast ustawić przy dro-
gach wlotowych tablice informujące o miastach 
partnerskich Rybnika. Jak powiedział prezydent, 
koszty takiego przedsięwzięcia byłyby spore, bo  
i dróg wylotowych Rybnik ma kilka, a zawsze ktoś 
mógłby powiedzieć, że może warto było zrobić za 
te pieniądze coś innego... Podniósł też temat nie-
dokończonego remontu ul. Podmiejskiej. Radny 
A. Wojaczek upomniał się o modernizację boiska 
przy Gimnazjum nr 3; i ta inwestycja jest w planie, 
ale wspólnie z kilkoma innymi, od których roboty 
się rozpoczną. Nawiązał też do faktu przegrania 
przez miasto procesu z rybnickim przedsiębiorcą, 
który „wysądził” odszkodowanie za stracone 
wpływy w wyniku unieważnienia przetargu na 
letni ogródek gastronomiczny w pobliżu Rynku. 
— To był „wypadek przy pracy” — skomentował 
to wydarzenie prezydent Fudali. Radny Stajer 
, mimo końca maja, podjął temat pozimowych 
remontów dróg, bo „...są dzielnice, do których 
ekipy remontowe jeszcze nie zawitały”. Sugerował 
też, by część środków na te prace przesunąć  
z Rybnickich Służb Komunalnych do Wydziału 
Dróg. Przypomniał również, bezowocne na razie, 
starania o utwardzenie boiska do koszykówki na 
ul. Poligonowej. Radny Jan Mura, doceniając mo-
dernizację ul. Rajskiej, prosił o ustanowienie tam 
punktu pomiaru szybkości, bo nowa nawierzchnia 
kusi kierowców do przyciśnięcia pedału gazu. 
Otrzymał też zapewnienia, że skanalizowana ul. 
Boguszowicka zostanie odtworzona i pokryta as-
faltem na całej długości. Radny Tadeusz Gruszka, 
nawiązując do pracy czyszczarki przy wyjeździe  
z budowy Focus Parku na ul. Chrobrego, zauwa-
żył, że szczęścia takiego nie mają mieszkańcy  
ul. Dworek, zanieczyszczanej przez sprzęt z placu 
budowy Plazy. Jednak wiceprezydent J. Cyran 

uważa, że nie ma cze-
go zazdrościć, bo to 
właśnie na Dworku  

pracowała prawdziwa czyszczarka, a na ul. 
Chrobrego było to robione mniej fachowo  
i z mniejszym efektem. T. Gruszka zgłosił też 
fatalny stan ul. Cedrowej po pracach kanalizacyj-
nych, ale radny J. Mura poinformował, że prace 
już tam trwają.   

Do problemów w Niedobczycach wrócił 
radny Longin Bednorz (RIO), przekazując 
głosy niezadowolenia mieszkańców ul. Gór-
nośląskiej z powodu wstrząsów wywoływa-
nych przejazdem ciężkich samochodów oraz 
podtopień piwnic. Według radnego przyczyną 
tego jest wadliwe zasypanie wykopów kanaliza-
cyjnych i obniżonych włazów kanalizacyjnych. 
Prezydent przypomniał, że ulica ta zostanie 
pokryta ostateczną wierzchnią warstwą asfaltu 
dopiero po likwidacji objazdu spowodowanego 
zamknięciem na czas remontu wiaduktu na 
ul. Wodzisławskiej. Wyrażając zadowolenie  
z zakończenia modernizacji ul. Żorskiej, radny  
R. Niewelt sugerował, by prawoskręt z ul. 
Żorskiej do centrum handlowego OBI (jadąc 
od ronda) przedłużyć do ul. Miarki, co dałoby 
możliwość jej połączenia z Żorską. Radny 
nawiązał też do rozpowszechnianego publicz-
nie oświadczenia senatora Czesława Ryszki  
w sprawie fundacji Signum Magnum, wyra-
żając opinię, że zawarte w nim twierdzenia to 
szkalowanie miasta. (Jak się później okazało, 
prezydent miasta złożył w tej sprawie donie-
sienie o popełnieniu przestępstwa, a prokura-
tura ma zbadać czy rozpowszechnianie tekstu  
z oskarżeniami prezydenta o świadome działania 
przeciwko Fundacji w celu jej zniszczenia było 
zgodne z prawem). Michał Chmieliński pytał 
o cząstkowe terminy oddawania do użytku 
poszczególnych odcinków modernizowanej 
drogi krajowej nr 78 w stronę Gliwic. Prezydent 
Fudali  potwierdził istnienie cząstkowych har-
monogramów, ale przypomniał też o koniecz-
ności zmiany technologii, by grunt pod drogą 
był należycie zagęszczony. Wyraził też opinie, 
że organizacja ruchu na tym „placu budowy” 
nie jest najgorsza. Tematyka drogowa nie tylko 
więc rozpoczęła sesję, zdominowała wolne gło-
sy, ale również posiedzenie zakończyła.

S, (r)

Relacja z sesji Rady Miasta, 
która odbyła się 28 czerwca 

w sierpniowym numerze „GR”. 

8 Nr 6-7/420-421; czerwiec-lipiec 2006



Batalia o unijne środki na lata 2007–2013 trwa. Poszczególne województwa 
pracują nad regionalnymi programami operacyjnymi, choć nie do końca wiadomo 
jeszcze o jakich pieniądzach jest mowa.

W Rybniku miało miejsce jedno z 15 zaplanowanych na czerwiec i lipiec spotkań konsulta-
cyjnych organizowanych przez Urząd Marszałkowski, instutucję zarządzającą Regionalnym 
Programem Operacyjnym w naszym województwie. Wzięli w nim udział przedstawiciele 
potencjalnych beneficjentów: samorządów i jednostek samorządowych, w tym gospodarze 
gmin i radni, a także organizacji pozarządowych. Obecny był również członek Zarządu Woj. 
Śląskiego Marian Jarosz.

Zaawansowanie prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym Woj. Śląskiego, a właściwie 
jego wstępny projekt, przedstawiła wicedyrektor Wydziału Programowania Rozwoju i Funduszy 
Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Małgorzata Staś. Zaprezentowała też tzw. podręcznik 
wdrażania RPO, którego zadaniem jest ułatwienie wnioskodawcom poruszanie się po temacie: 
odpowiada na pytania kto może występować z wnioskiem, jak go przygotować, jakie konkursy 
będą ogłaszane itp. Oczywiście, wszystkich interesuje najbardziej, ile pieniędzy przypadnie 
na nasze województwo. Gdyby przyjąć najmniej korzystny algorytm, województwo śląskie 
otrzymałoby kwotę 1,6 mld euro, najbardziej pozytywny scenariusz przewiduje 2 mld. Znaczy 
to, że w naszym województwie na głowę jednego mieszkańca może przypaść od 330 do 410 
euro. Biorąc pod uwagę ogrom potrzeb, nie są to sumy zawrotne, ale i tak jest o co zawalczyć.  
O dużych potrzebach świadczy choćby ilość priorytetów przyjętych w RPO – z sześciu ich liczba 
wzrosła do dziesięciu. Pod względem wysokości środków, uprzywilejowane są województwa 
podkarpackie i tzw. „ściany wschodniej”, gdzie na jednego mieszkańca przepadłoby 1100 
euro. Samorządowcy naszego województwa mają do takiego podziału zastrzeżenia, uważając,  
że promieniującymi na kraj ośrodkami wzrostu gospodarczego mogą być głównie obszary 
o już istniejącym potencjale gospodarczym, jak woj. małopolskie, dolnośląskie czy śląskie, 
szczególnie doświadczone z powodu restrukturyzacji przemysłu. Padały mocne głosy, że to 
zadaniem państwa jest rewitalizacja poprzemysłowych, zdewastowanych terenów i rozwiązanie 
związanych z tym problemów społecznych, a unijne środki na te cele wydają się niezbędne. 
Jedynym nie dotyczącym konkretnego sektora gospodarki, ale określonego terytorium, jest 
priorytet szósty – rozwój obszarów miejskich. Chodzi tu o wzmocnienie funkcji metropolital-
nych 19 śląskich miast na prawach powiatu, w tym oczywiście Rybnika.

Dyskusja na temat jak najkorzystniejszego rozdysponowania unijnych pieniędzy w per-
spektywie finansowej 2007–2013 trwa od dawna. Samorzadowcy i ich przedstawicielstwa jak 
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego, z przewodniczącym  
i jednocześnie prezydentem Rybnika Adamem Fudalim, zwracali uwagę na duże koszty przygo-
towania wniosku o dofinansowanie inwestycji (dokumentacja techniczna, studia wykonalności, 
oddziaływania na środowisko itp.), które przepadają w przypadku jego odrzucenia. Sugestie 
samorządowców zostały wysłuchane i w obowiązującej ścieżce konkursowej zostanie zasto-
sowana tzw. preselekcja. By nie marnować środków, projekty zostaną ocenione na podstawie 
tzw. fiszki projektowej czy mają szanse na otrzymanie wsparcia finansowego i realizację. Doku-
mentacja będzie dołączana dopiero po zakwalifikowaniu wniosku. Zarządzający RPO zgodzili 
się również, by 25% z ogólnej puli środków dla województwa śląskiego, zostało podzielone na 
cztery części do dyspozycji czterech subregionów, o co zabiegali samorządowcy. Wtedy organy 
decyzyjne na poziomie subregionów mogłyby przeznaczyć te pieniądze na wybrane przez siebie 
priorytetowe inwestycje, pod warunkiem wpisania się ich w strategię rozwoju województwa  
i przejścia preselekcji. Istnieje jeszcze jeden warunek  - inwestycja musi otrzymać poparcie 
85% jednostek samorządu terytorialnego, co w przypadku naszego subregionu ze stolicą 
w Rybniku, ze względu na funkcjonowanie Związku Gmin, jest zdecydowanie łatwiejszym 
zadaniem, niż zabieganie o zgodę kilkudziesięciu rad gmin.

 Jedną z najpotrzebniejszych inwestycji w naszym subregionie jest droga Pszczyna – Raci-
bórz, której pierwszy planowany rybnicki odcinek aż do Żor kosztowałaby ponad 300 mln zł. 
Samorzadowcy mają nadzieję na objęcie tej inwestycji priorytetem, bo gdyby wykorzystać na 
nią pieniądze skierowane do subregionów w ramach owych 25%, „skonsumowałaby” ona całą 
sumę. Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego to dokument wciąż ruchomy, w fazie 
konsultacji społecznych. W zależności od przyjętego algorytmu podziału środków unijnych 
na 16 województw, będzie się zmieniał. Póki co, brana jest w nim pod uwagę opcja najmniej 
korzystna. By więc za unijne pieniądze zrobić jak najwięcej, tak ważny dla zmiany algorytmu 
dla województwa śląskiego jest lobbing naszych parlamentarzystów. Póki co, „wojna na górze” 
między kierowniczymi gremiami ugrupowań politycznych temu nie służy.

(r)
c.d. na stronie 36

Ile i na co od Unii
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Taki tytuł nosi jeden 
z projektów realizowa-
nych w Rybniku, współ-
finansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego,  
w ramach Sektorowego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich.  

Europejski Fundusz Społeczny jest jednym 
z najstarszych funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej. Został utworzony już w 1957 
r. Jego głównym celem jest przeciwdziałanie 
bezrobociu i rozwój zasobów ludzkich. EFS 
ma 5 priorytetów, które określają jakie dzia-
łania mogą otrzymać wsparcie finansowe ze 
strony funduszu. Są to przede wszystkim takie, 
które przeciwdziałają zjawisku bezrobocia, 
przywracają do czynnego życia zawodowego 
osoby  długotrwale bezrobotne w trudnej sytu-
acji życiowej. Podjęte w ramach EFS działania 
mają ułatwiać zdobywanie nowych kwalifikacji  
i zwiększać dostęp i uczestnictwo m. in. kobiet 
do rynku pracy. Ze środków funduszu finan-
sowane są najczęściej szkolenia i doradztwa 
zawodowe, stypendia, praktyki czy  badania  
i analizy dotyczące rynku pracy. 

Celem projektu „Kobieta aktywna – Kobietą 
jutra” jest udzielenie wszechstronnego wspar-
cia kobietom na rynku pracy i ograniczenie 
długotrwałego bezrobocia wśród nich. Projekt 
jest autorskim pomysłem Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rybniku, który realizowany 
jest przy współudziale Powiatowego Urzędu 
Pracy i Urzędu Miasta. Projekt przebiega  
w kilku fazach. Z ogólnej liczby 4791 bezro-
botnych kobiet wybrano 460, korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej i równocześnie 
zarejestrowanych w PUP dłużej niż 24 miesiące. 
Do nich rozesłano zaproszenia na spotkania 
dotyczące możliwości uczestnictwa w tym 
projekcie. Z zaproszenia skorzystało ok. 250 
kobiet. Na podstawie ankiet, jakie wypełniło 
212 z nich, przygotowano przyszłe szkolenia. 
Do programu zakwalifikowano ostatecznie 100 
pań. Dalsza część projektu jest podzielona na 
3 etapy. Pierwszy z nich to szkolenia motywa-
cyjne. Jest to bardzo ważna część w realizacji 
projektu – większość kobiet była długotrwale 
bezrobotna, a szkolenie pozwala im na nowo 
odkryć własne predyspozycje i zainteresowa-
nia oraz zmotywować do pracy. Zdobywają 
też praktyczne umiejętności, jak pisanie listu 
motywacyjnego lub CV, niezbędne wręcz do 
„poruszania” się po współczesnym rynku pracy. 
Szkolenia trwają 5 dni w tygodniu od godz. 8.00 
do godz. 15.00. Trzeba więc wstać rano, wyjść z 
domu i zadbać o siebie, co człowiekowi długo-
trwale pozostającemu bez pracy, ze względu na 
przyzwyczajenia i nawyki, łatwo nie przychodzi. 
Każda nieobecność na szkoleniach, musi być 

„Kobieta aktywna 
– Kobietą jutra”



Trwający ostatni rok bieżącej kadencji władz samorządu terytorialnego, w tym wybranej 
w październiku 2002 roku Rady Miasta. Czas więc na podsumowania.

Komisje mają głos
— Panie radny, 

przewodniczy pan Ko-
misji, która zajmuje 
się trzema niezwykle 
ważnymi dziedzina-
mi – samorządem, 
bezpieczeństwem 
i pomocą społeczną ... 

Leszek Kuśka: 
— Istotnie, jednak 
wszystkie te dziedzi-
ny są z sobą ściśle 
powiązane, ponieważ 
dotykają bezpośred-

nio człowieka i środowisko społeczne. Z pew-
nością problematyka, którą zajmuje się Komisja 
miała wpływ na zainteresowanie, jakim cieszyła 
się ze strony radnych. Do pracy zgłosiło się 16 
osób; obecnie liczy ona 14 członków i jest jedną 
z najliczniejszych komisji Rady Miasta. Szeroki 
zakres omawianych problemów sprawił, że w tej 
kadencji odbyły się aż 44 posiedzenia. Jednak 
nie można powiedzieć, że któraś z tych trzech 
dziedzin dominowała; oczywiście wiele miejsca 
Komisja poświeciła pomocy społecznej, ale na 
przykład w ostatnim okresie dominowały tematy 
dzielnicowe. 

— Zanim przejdziemy do szczegółów, proszę 
powiedzieć jak zatem szefuje się tak licznej 
i specyficznej Komisji?

— W prowadzeniu Komisji pomogło mi 
doświadczenie zdobyte jeszcze w  poprzedniej 
kadencji, kiedy byłem członkiem zarządu 
miasta, odpowiedzialnym  m.in. za sprawy spo-
łeczne. Tak więc praca w Komisji jest niejako 
kontynuacją moich wcześniejszych zajęć. Nie 
bez znaczenia jest też fakt, że jestem prze-
wodniczącym Rady Dzielnicy Gotartowice, 
więc znam działalność samorządu w wersji 
lokalnej.

— Zacznijmy zatem od spraw związanych 
z pomocą społeczną. To temat bardzo obszerny, 
ale dla miasta niezwykle ważny.

— Dla naszej Komisji najważniejsi są ludzie 
– potrzeby najuboższych i osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji rodzinnej lub mających pro-
blemy społeczne. Docierają do nas najróżniej-
sze sygnały, również z dzielnic, dotyczące pro-
blemów środowiskowych i spraw związanych 
z bezpieczeństwem. Zawsze i w pierwszej kolej-
ności mamy na uwadze człowieka potrzebujące-
go. Dlatego muszę podkreślić, że na podejmo-
wane uchwały nie patrzymy z perspektywy cyfr 
i pieniędzy, ale przede wszystkim człowieka; 
myślimy jak wesprzeć placówkę, dany ośrodek 
i podopiecznego lub bezdomnego, który zna-
lazł się w trudnej sytuacji.

— Jednak bez tych liczb i pieniędzy o żadnym 
wsparciu nie może być mowy.

— Oczywiście! Muszę podkreślić, że budżet, 
który jako Komisja opiniujemy przeznaczony 
jest na wsparcie konkretnych osób. Zostaje 
niejako „skonsumowany” na cele społeczne, 
więc te środki nie zaowocują efektowną inwe-
stycją czy nową droga, ale są skierowane do 
poszczególnych ludzi. Warto podkreślić, że  
wydatki na pomoc społeczną i inne zadania 
z zakresu polityki społecznej są niemałe – to 
1/5 budżetu miasta. Co więcej, miasto zapewnia 
opiekę w pełnej gamie – istnieją rodzinne domy 
dziecka, Warsztaty Terapii Zajęciowej, świetlice 
środowiskowe, funkcjonują rodziny zastępcze, 
jest Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Dom 
Pomocy Społecznej, Ośrodek im. Jana Pawła 
II, Dom Małego Dziecka, Ośrodek interwencji 
kryzysowej i psychoterapii, orzecznictwo, a na po-
moc mogą liczyć również bezdomni. W Rybniku 
dział opieki jest bardzo rozwinięty – funkcjonują 
wszystkie ośrodki i placówki, jakie miasta o naszej 
wielkości powinny posiadać. Jeszcze w tym roku 
zakończona zostanie adaptacja budynku przy ul. 
Karłowicza dla potrzeb Domu Dziennego Pobytu 
WTZ i Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej.

Komisja zajmowała się również nowymi sta-
tutami dotyczącymi zasad funkcjonowania pla-
cówek, o których wspomniałem. Rozpatrywała 
też skargi, protesty i wnioski osób fizycznych lub 
przedstawicieli dzielnic, dotyczące spraw społecz-
nych, środków pomocowych i in. Ponadto opiniu-
jemy uchwały dotyczące Powiatowego Urzędu 
Pracy. Warto też zaznaczyć, że śledziliśmy sprawy 
związane ze zmianami personalnymi w szpitalu 
psychiatrycznym i z uwagą przyglądaliśmy się 
i nadal przyglądamy sytuacji fundacji „Signum 
Magnum”. Sprawa jest wszystkim znana, nie będę 
jej więc komentował, wspomnę tylko, że Komisja 
jest przekonana, że należało rozwiązać podpisaną 
w 1993 r. umowę, Generalnie Komisja poświęciła 
wiele uwagi opiece nad dziećmi w placówkach 
i instytucjach prowadzonych przez miasto. 

— Zajmijmy się teraz tematem bezpieczeń-
stwa, który dla mieszkańców wielu dzielnic jest 
kluczowy. 

— W czasie tej kadencji w posiedzeniach Ko-
misji uczestniczyli m.in. przedstawicieli policji, 
straży miejskiej i pożarnej. Ponadto Komisja 
zapoznaje się i opiniuje coroczne sprawozdania 
z realizacji zadań nie tylko służb mundurowych, 
ale również Sanepidu czy Inspektora Nadzoru 
Budowlanego. Współpracujemy też z Miejską 
Komisją Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
przy prezydencie. 

Miasto nie ma wpływu na budżet policji, co nie 
znaczy, że nie poruszamy tematów bezpieczeń-

stwa – sprawy zagrożeń wypływają od radnych 
w formie wniosków i te rozpatrujemy. Czekamy 
też na efekty systemu monitoringu, w realizacji 
którego mieszkańcy poszczególnych dzielnic 
upatrują poprawę stanu bezpieczeństwa.  

— Wspomniał pan już, że w czasie ostatniego 
roku Komisja wiele uwagi poświęciła sprawom 
z zakresu samorządu. 

— Podjęliśmy się ogromnego zadania, jakim 
było opracowanie i przyjęcie nowych statutów 
dzielnic wraz z określeniem granic i wykazu ulic 
należących do danej dzielnicy. Prace związane ze 
statutami zdominowały okres ostatniego roku, 
mimo iż do sprawniejszego działania powołali-
śmy 7–osobową podkomisję. Jednak nie było to 
zadanie łatwe – dzielnice często miały odmienne 
zdania...

Komisja podjęła także inicjatywę opracowania 
projektów nowych znaków dzielnic, tzn. herbów 
i dokumentacji historycznej dla już istniejących. 
Wiele dzielnic nie ma jeszcze nowych herbów 
– będę posługiwać się taką nazwą, bo ona funk-
cjonuje potocznie, choć określenie „herb” winno 
być używane tylko w stosunku do miasta. Tak 
więc herby już istniejące i projekty nowych dla 
Nowin, Stodół, Rybnickiej Kuźni i Grabowni, 
łącznie z dokumentacją historyczną i graficzną 
zostały już złożone do opracowania w rybnickim 
Muzeum. Temat jest trudny i skomplikowany 
– herby dzielnic nie mogą odbiegać od herbu 
miasta; nie chcemy również poprawiać tych, które 
funkcjonują od lat. Jednak musimy liczyć się ze 
stanowiskiem ministerstwa spraw wewnętrznych 
i komisji heraldycznej. Już wkrótce ukaże się też 
książka o naszych herbach autorstwa Elżbiety 
Bimler–Mackiewicz. 

Oprócz statutów, Komisja zajmowała się 
również sprawą ustalenia nazw ulic istniejących 
w dzielnicach, które jednak nie zostały ujęte 
w wykazach. To dziwne, ale takich korekt jest 
bardzo dużo. No i sprawa chyba najtrudniejsza 
– ustalenie granic poszczególnych dzielnic. Róż-
nic jest wiele – historyczny już spór Popielowa 
z Radziejowem czy sytuacja w Zamysłowie, 
w którym nie ma zgody na granicę z Niedobczy-
cami. Są też kłopoty z „Dworkiem”, którego 
nie chciały Nowiny, tłumacząc, że „ciąży” on 
bardziej do Śródmieścia. Kiedy Śródmieście przy-
jęło „Dworek”, upomniała się o niego Smolna. 
Dlatego zasugerowałem przedstawicielom tych 
dzielnic zorganizowanie w tej sprawie spotkania, 
może nawet konsultacji społecznych. Trzeba 
ostatecznie dojść do porozumienia i sprawy 
uporządkować. Ponadto w Rybniku wciąż istnieją 
tereny „niechciane”, nie należące do żadnej 
z dzielnic, prowadzę więc w tej sprawie konsul-

W tym miesiącu przedstawiamy tematy, jakimi w czasie bieżącej kadencji 
zajmowały się Komisja Samorządu, Bezpieczeństwa i Pomocy Społecz-
nej, której przewodniczy radny Leszek Kuśka oraz najmniej liczna 
Komisja Zdrowia z przewodniczącym Tomaszem Zejerem.
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— Po prywatyzacji 
przychodni i funkcjono-
waniu odtąd w Rybniku 
wyłącznie niepublicz-
nych zakładów opie-
ki zdrowotnej, zakres 
kompetencji samorzą-
du w sferze lecznictwa 
znacznie się zmniej-
szył...

To m a s z  Z e j e r : 
— Mimo to, zgodnie  

z ustawą, samorząd nadal sprawuje nadzór nad 
zdrowiem mieszkańców gminy, choć zmieniły się 
tego formy i narzędzia. Jako właściciel obiektów, 
w których działają NZOZ–y, miasto może wspo-
magać proces przystosowywania przychodni 
do wymaganych przepisami warunków, choćby 
poprzez partycypację w kosztach takich inwe-
stycji. Z miejskiego budżetu przeznacza się na 
remonty przychodni średnio 300 tys. zł rocznie. 
Dodatkowo, koszty modernizacji najemca 
może odliczyć sobie od czynszu. W kończącej 
się kadencji Komisja Zdrowia uczestniczyła  
w lustracji wszystkich przychodni w mieście i nie 
odnotowaliśmy większych zastrzeżeń. Nie mamy 
w każdym razie sygnałów o dramatycznych za-
późnieniach, jeśli chodzi o spełnianie warunków 
sanitarnych. Choć ostatnio pojawił się pewien 
problem w postaci nowego ministerialnego 
rozporządzenia w sposób bardzo restrykcyjny 
podchodzącego do wymogów sanitarnych obiek-
tów służby zdrowia. Po krytycznych uwagach 
środowiska znającego lepiej realia i możliwości 
naszej służby zdrowia, minister Religa zpewnił, 
że dokona w rozporządzeniu zmian... Nie udało 
się jedynie rozwiązać problemów przychodni  
w Boguszowicach przy ul. Jastrzębskiej. Właści-
cielem obiektu jest kop. „Jankowice”, a oprócz 
tego, że w budynku zlokalizowane są różne 
kopalniane agendy, jest on obciążony długiem 
kopalni na rzecz ZUS–u i miasto nie ma zbyt 
dużego pola manewru. Ze względów tech-
nicznych trudno jest w tym przypadku spełnić 
warunek zabudowy windy w obiektach posia-
dających więcej niż jedną kondygnację. Przepis 
ten budzi zresztą kontrowersje – nie podlega 
dyskusji, że niepełnosprawny pacjent musi mieć 
bezproblemowy dostęp do wnętrza przychodni. 
Może dla niepełnosprawnego pacjenta byłoby 

jednak lepiej, gdyby zszedł do niego lekarz, niż 
żeby on sam musiał się mierzyć z nie zawsze 
„przyjaznym” urządzeniem, jakim jest winda? 
Ale to oczywiście moje osobiste odczucia.

— Które z opiniowanych przez Komisję 
Zdrowia uchwał Rady Miasta uważa pan za 
najistotniejsze?

— To przede wszystkim te związane z 
Miejskim programem profilaktyki i rozwiązy-
wania problemów alkoholowych i funduszami 
na szeroko rozumianą profilaktykę prze-
ciwalkoholową. Doceniam jej wagę, ale są  
w programie punkty obwarowujące możliwość 
wydawania pieniędzy wprost – na leczenie, na 
usługi zdrowotne, co, moim zdaniem, byłoby 
sensowniejsze. Po prostu „zła” wynikającego 
z nadmiernego picia nie można z tych pie-
niędzy leczyć. Można natomiast pieniądze  
z tzw. „alkoholówki” wydać np. na monitoring 
wizyjny. Były też uchwały, których głosowanie 
wydaje mi się zupełnie niecelowe, jak np. te 
opiniujące zamykanie przychodni, poradni 
czy szpitali leżących poza obszarem działania 
naszego samorządu. Jeśli taka sytuacja ma 
miejsce w sąsiednich powiatach, może to 
ewentualnie wpłynąć na jakość usług medycz-
nych dla naszych mieszkańców, aczkolwiek 
większość poradni specjalistycznych w Rybniku 
funkcjonuje i raczej to do nas pacjenci przyjeż-
dżają... Jako Komisja Zdrowia podjęliśmy też 
inicjatywę zakupu karetki dla szpitala – dzięki 
pozytywnemu nastawieniu prezydenta miasta 
i hojności elektrowni „Rybnik” – cel został 
osiągnięty. Komisja zawsze szczególnie żywo 
interesowała się procesem inwestycyjnym szpi-
tala w Orzepowicach, który, na szczęście, w tym 
roku się zakończył. Mimo, że było to zadanie 
marszałka województwa, miasto partycypowało 
w kosztach w wysokości ok. 20 mln zł, dlatego 
niejako z obowiązku, obserwowaliśmy postęp 
prac. Trzeba przyznać, że odczuliśmy pewną 
ulgę...

Muszę podkreślić bezkonfliktową współpracę 
zarówno wewnątrz komisji, jak i z resortowym 
wiceprezydentem, a także z Komisją Samo-
rzadu, Bezpieczeństwa i Pomocy Społecznej  
(o działalności której obok). Mimo przenikania 
się ich kompetencji, np. jeśli chodzi o „fundusz 
alkoholowy”, istniało współdziałanie i udawało 
się nam godzić „interesy” obu komisji. Biorąc 

jednak pod uwagę znaczne sprywatyzowanie 
lecznictwa otwartego oraz fakt, że szpital leży 
w gestii marszałka, rola Komisji Zdrowia jest 
niewielka. Można by pokusić się w przyszłej ka-
dencji o połączenie jej z Komisją Samorządu..., 
by pewnych spraw nie dublować.

— Rozmawiamy w momencie szczególnie dla 
służby zdrowia gorącym. Toczy się ostra dyskusja 
między rządem a środowiskiem ochrony zdrowia 
o pieniądzach, ale nie tylko. Również o koniecz-
nych zmianach strukturalnych i podniesieniu 
nakładów na lecznictwo. W Rybniku strajk  
w szpitalu się zakończył, ale w innych szpitalach 
trwa nadal...

— Wprawdzie rola samorządu w rozwiązy-
waniu podnoszonych problemów jest mocno 
ograniczona, ale jako lekarz – „szpitalnik” 
jestem w ich środku. Dla lekarza, który udziela 
się zawodowo w różnych miejscach, ważne jest 
bezpieczeństwo finansowe, by w razie nieszczę-
śliwego losowego wypadku nie zostać z niczym. 
W całej tej mizerii i tak trzeba podziwiać, że 
nasza służba zdrowia świadczy usługi na po-
ziomie nie odstającym zbyt mocno od średniej 
europejskiej. Trzeba pamiętać, że wszystkie 
urządzenia medyczne nowej generacji, wszcze-
py, implanty itp. są sprowadzane z zagranicy za 
duże pieniądze. Kupuje się je kosztem wyna-
grodzeń pracowników służby zdrowia, bo coś 
musi być za coś... Gospodarowaniu pieniędz-
mi nie pomaga też struktura własnościowa 
szpitali. Można to prześledzić na przykładach  
z najbliższej okolicy: szpital w Rybniku podlega 
marszałkowi województwa, w Żorach – gmi-
nie, w Wodzisławiu i Rydułtowach – staroście 
powiatu wodzisławskiego... Szpital, jak każda 
duża placówka publiczna, jest miastotwórczy, 
każdy ją na swoim terenie chce mieć. W takiej 
sytuacji o konflikt interesów nietrudno. Widzę 
też różnicę w efektywnym wykorzystywaniu 
przez placówki Podstawowej Opieki Zdro-
wotnej środków z NFZ. Za te same pieniądze 
na jednego pacjenta, jakość usług medycznych 
może być bardzo różna. Nawet w najbogatszych 
państwach nie ma idealnej służby zdrowia, ale 
trzeba robić wszystko, by mądrze wykorzystać 
przynajmniej to co mamy.

— Dziękuję za rozmowę
(r)

tacje z przewodniczącymi rad dzielnic. Korekty 
granic to temat trudny...

— Czy to wszystkie sprawy, jakimi zajmowała 
się Komisja?

— Nie, Komisja wnioskowała też o zmiany 
w budżecie miasta dotyczące środków przezna-
czonych na wydatki jednostek pomocniczych 
czyli rad dzielnic. Z pozytywnym efektem 
– środki zostały zwiększone dwukrotnie. 
Członkowie Komisji uczestniczyli również  
w cyklu spotkań „Popołudnie z dzielnicami”, 

aby z pierwszej ręki dowiadywać się o tym, 
co dzieje się w lokalnych społecznościach. 
Prowadziliśmy także konsultacje społeczne 
i nadzorowaliśmy wybory w 27 dzielnicach; 
rozstrzygaliśmy protesty i zażalenia dotyczące 
przebiegu wyborów do rad w Niedobczycach, 
Boguszowicach i Chwałowicach. Wpłynęło 
to na zmiany w statutach w części dotyczącej 
wyborów.

A kończąc, najważniejsze jest to, że co roku 
środki przeznaczane w naszym mieście na bezpie-
czeństwo, pomoc społeczną i zadania dzielnicowe 

były zwiększane; nigdy odwrotnie. 
— I tym sposobem przechodzimy do podsumo-

wania kończącej się kadencji ... 
— Warto więc podkreślić, że przy tylu 

inwestycjach i takim rozwoju miasta, władze  
z prezydentem nie zapominają o potrzebach 
osób znajdujących się w trudnej sytuacji ży-
ciowej oraz o bezpieczeństwie mieszkańców  
i rozwoju dzielnic.    

— Dziękuję za rozmowę.
(S)
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 Już po raz siódmy Powiatowy Urząd Pracy wraz z Cechem Rze-
miosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku zorgani-
zował  w czerwcu Targi Pracy w „Okrąglaku”. Patronat nad targami 
objął prezydent Adam Fudali. O tym jak wiele osób poszukuje pracy, 
świadczyły tłumy ludzi, które jeszcze przed otwarciem targów zgromadziły 

się przed wejściem. Przeważali ludzie młodzi, którzy dopiero startują na 
rynku pracy, a tu mogli się dowiedzieć i przekonać jakie zawody są naj-
bardziej poszukiwane i na tej podstawie podjąć decyzje o dalszej edukacji. 
Nie brakowało także osób szukających powrotu na rynek pracy, którzy 
poszukiwali już konkretnych ofert zatrudnienia. Targi są też szansą dla pra-
codawców, by znaleźć odpowiednich kandydatów. — Takie targi to szansa 
na bezpośredni kontakt z wieloma osobami poszukującymi pracy — mówiła 
Małgorzata Tlołka z rybnickiego PUP. — Za pomocą kwestionariuszy  
i ankiet, firmy mogą wybrać sobie odpowiednich pracowników spełniających 
ich oczekiwania. Na targach zaprezentowało się 38 wystawców. Były to nie 
tylko firmy poszukujące pracowników, ale także agencje pośrednictwa 
pracy, oferujące blisko 400 wolnych miejsc w całym województwie. Swoje 
oferty zaprezentowały także urzędy pracy z Rybnika, Wodzisławia, Żor, 
Jastrzębia, Raciborza, a także Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. 
Oferta pracy przedstawiona na targach liczyła w sumie blisko 800 miejsc 
pracy, nie tylko w kraju, ale także zagranicą.

Przez blisko dwie godziny przez „okrąglak” przewinęło się około 800 
osób. Jak wiele z nich znalazło tam pracę, trudno ocenić. Największym 
„wzięciem” na targach cieszyli się kandydaci do wszelkich prac budowla-
nych. — Najbardziej brakuje właśnie specjalistów w tej branży. A rynek pracy 
zgłasza na nich coraz większy popyt — powiedziała dyrektor rybnickiego 
PUP–u Teresa Bierza. Poszukiwani są także fachowcy z innych dziedzin 
związanych choćby z branżą motoryzacyjną oraz ślusarze, spawacze,  

VII Targi Pracy w Rybniku 

Najemcami takich lokali mogą być osoby z wyro-
kiem eksmisyjnym oraz osoby o niskim dochodzie 
miesięcznym, nie przekraczającym 50% lub, w przy-
padku osób samotnych, 75% najniższej emerytury. 
Lokale socjalne muszą spełnić warunek zapewnienia 
jednemu lokatorowi minimum 5 m2. powierzchni, 
dostępu do wody i WC (niekoniecznie w środku 
budynku). „Familoki” na Ogrodowskiego spełniają 
te warunki z naddatkiem: we wszystkich mieszka-
niach 1– lub 2–izbowych (z aneksem kuchennym) 
wydzielono łazienki z prysznicem i WC, opalany 
węglem piec kuchenny z podkową jest jednocze-
śnie małą, etażową kotłownią, która rozprowadza 
ciepło do kaloryferów. Budynki zostały ocieplone, 
wymieniono w nich okna, zamontowano nowe drzwi. 
Wyremontowano schody w klatkach schodowych, 
pozostawiając typowe dla tego budownictwa stylowe, 
metalowe elementy, podobnie jak ozdobne detale 
elewacji. Czynsz w lokalach socjalnych wynosi 65 
g za m2 plus media. Modernizacja budynków kosz-
towała w sumie prawie 3,4 mln zł: około 2,4 mln zł 
wyłożyło miasto (ponad 70%), reszta (1,018 mln zł, 
czyli niecałe 30%) pozyskano z budżetu państwa 
poprzez Bank Gospodarki Krajowej. Realizację 
inwestycji (w drodze przetargu) powierzono pięciu 
rybnickim i okolicznym firmom, by jak najszybciej 
oddać  mieszkania do użytku. Mieszkające tam 
wcześniej osoby przekwaterowano do innych lokali 
komunalnych na terenie miasta; wróciło niewielu 
dawnych mieszkańców, gdyż większość nie miała 
uprawnień do lokali socjalnych. Zabiegając o reali-

zację tego przedsięwzięcia, wielkim zaangażowaniem  
wykazała się Rada Dzielnicy z przewodniczącym 
zarządu Andrzejem Oświecimskim. — Zależy nam 
na modernizacji również drugiego rzędu „familoków”, 
gdzie w gorszych warunkach mieszka wiele osób regu-
larnie płacących czynsze. Póki co, wyburzone zostaną 
szpecące to osiedle „chlywiki”. Postanowiliśmy również 
część przydziałowej kostki betonowej przeznaczyć na 
utwardzenie terenu pomiędzy wyremontowanymi 
budynkami.

Pukamy do jednego z parterowych mieszkań  
o powierzchni ponad 40 m2. Dwa wielkie pomiesz-
czenia są przedzielone meblami; w jednym z nich 
węglowa kuchnia, róg wydzielony na łazienkę. 
Mieszka tu rodzina z trojgiem małych dzieci,  
z którymi jest akurat babcia. — Córka jest bardzo 
zadowolona — mówi pani Barbara. — Dotychczas 
mieszkała na 25 m2 bez łazienki, z WC w korytarzu, 
w familoku przy ul. Przemysłowej. Córka korzysta z 
opieki społecznej, mąż pracuje dorywczo. Ja miesz-
kam w gorszych warunkach, nie mam stałej pracy, 
ale zdecydowałam się na zajęcie w ramach prac 
społecznie użytecznych. Dostaję miesięcznie ponad 
200 zł, to dla mnie niemało...

Gmina ma obowiązek zapewnienia dachu nad 
głowa wszystkim mieszkańcom, dlatego 20 miesz-
kań przekazano na potrzeby Rybnickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej dla lokatorów z wyrokami o eks-
misję. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej 
RSM złożyła dotąd prawie 200 takich wyroków, 
co świadczy o skali potrzeb. 5 mieszkań przydzie-

lono eksmitowanym  
z zasobów pozostałych 
spółdzielni, 27 jest w 
dyspozycji miasta dla 
osób mieszkających 
w bardzo trudnych 
warunkach i oczekują-
cych na mieszkanie od 
lat. Pozostałych kilka 
mieszkań przezna-
czono dla osób z wy-
rokami eksmisyjnymi  
z budynków prywat-
nych lub deweloper-
skich. Umowy z lokatorami są zawierane na 
trzy lata, po czym ich sytuacja finansowa będzie 
weryfikowana. W Rybniku na mieszkania socjalne 
czeka jeszcze wiele osób. Na ich potrzeby są sukce-
sywnie  remontowane „familoki” przy ul. Andersa i 
Paderewskiego w Niedobczycach, a w koszcie robót 
partycypuje kopalnia „Marcel”, odpowiedzialna w 
tym rejonie za szkody górnicze. Powstanie tam oko-
ło 30 mieszkań, jednak roboty hamują ograniczone 
możliwości przekwaterowywania dotychczasowych 
mieszkańców na czas remontu do innych lokali. 
Problemem w Niedobczycach są też dewastacje  
 w nowo wyremontowanych mieszkaniach. Niedaw-
no wyrwano tu kable z dopiero co otynkowanej ścia-
ny... Trudno więc się dziwić, że zasiedlane budynki 
przy Ogrodowskiego są monitorowane przez firmy 
ochroniarskie.                                                         (r)

O 60 mieszkań socjalnych wzrósł w Rybniku zasób lokali 
komunalnych. Przy ul. Ogrodowskiego w dzielnicy Paruszowiec–
Piaski trwa zasiedlanie pięciu zmodernizowanych „familoków”, 
spełniających warunki lokali socjalnych.

Socjalne na Ogrodowskiego

Remont oszczędził stylowe 
ozdoby schodów. Zdjęcia: r

c.d. na stronie obok
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Widok prezydenta miasta z kielnią 
murarską w dłoni nikogo nie dziwi, 
bo zwyczaj wmurowywania kamieni 
węgielnych w fundamenty powstających 
obiektów rozkwitł nam w ostatnich 
latach w Rybniku nadzwyczajnie.

Kilka tygodni temu uroczystość taka miała 
miejsce na placu budowy centrum handlowego 
Carrefour przy ul. Gliwickiej. O ile poprzednie 

„wmurowania” (Plaza Rybnik, Focus Park) 
miały charakter zdecydowanie symboliczny, 
tym razem tubus z dokumentem podpisanym 
przez władze miasta i inwestorów, włożono 

faktycznie w funda-
menty.

Przedtem jednak re-
alizowaną inwestycję 
przybliżył prezes Car-
refour Polska Alain 
Souillard, podkreślając 
dobrą współpracę z 
rybnickimi władzami 

samorządowymi oraz potwierdzając składaną 
już wcześniej deklarację o sponsorowaniu 
„sąsiada przez drogę” – Rybnickiego Klubu 
Motorowego. Prezydent Adam Fudali, doce-

niając „miastotwórczą” 
rolę podobnych centrów 
handlowych, a szczegól-
nie wagę kilkuset nowych 
miejsc pracy, podkreślił, 
że jest zwolennikiem 
zrównoważonego rozwo-
ju różnych form handlu, 
dlatego miasto wspiera 
również modernizację 
miejskiego targowiska. 

Obok prezydenta i wi-
ceprezydentów do kielni 
rękę przyłożyło również 
kilku radnych, zaś całemu 
przedsięwzięciu ducho-
wego wsparcia udzielił 
proboszcz parafii Mat-
ki Boskiej Bolesnej ks. 
Franciszek Radwański.

Francuska sieć handlowa Carrefour swą 
nazwę wzięła od „skrzyżowania”, w Rybniku 
obiekt powstaje również w okolicy skrzyżo-
wania dróg, tyle, że ...o ruchu okrężnym, czyli 
ronda. Rybnicki Carrefour jest 37. centrum tej 
sieci w Polsce. Koszt całej inwestycji zamyka 
się kwotą ok. 50 mln zł, powierzchnia sklepu 
wraz z 35 punktami handlowymi i usługowymi 
w galerii wyniesie 6 tys. m kw., a zatrudnienie 
znajdzie tu 550 osób. Prace budowlane już 
trwają, otwarcie obiektu planowane jest na 
wrzesień br. 

(r) 

Po kilku tygodniach od wmurowania kamienia 
węgielnego...
... plac budowy Carrefoura wygląda tak.         Zdj.: r

hydraulicy, krawcowe. Niestety, niewiele ofert 
pracy skierowanych było do osób z wyższym 
wykształceniem, ale chyba tutaj problem 
bezrobocia jest nieco mniejszy. Oczywiście 
ofert pracy i tu nie zabrakło. Poszukiwano 
jednak głównie pracowników działu kadr, 
informatyków, specjalistów do spraw rozwoju 
i sprzedaży. Problemów nie powinni więc 
mieć absolwenci uczelni politechnicznych 
oraz kierunków zarządzanie i marketing. 
O wiele trudniej na rynku pracy znaleźć się 
jest absolwentom uniwersytetów, a zwłaszcza 
kierunków humanistycznych. Dla nich kie-
runkowych ofert pracy było jak na lekarstwo. 
Tutaj jednak dużo może pomóc elastyczność, 
przedsiębiorczość i pomysłowości młodych 
ludzi. Zawsze istnieją bowiem możliwości 
ukończenia kursu i przekwalifikowania się. 
Do nich między innymi swoją ofertę kieruje 
rybnicki PUP, pomagają w różnej formie 
– od staży po dotacje na rozpoczęcie własnej 
działalności gospodarczej. Skończyły się czasy 
kiedy na absolwenta wyższej uczelni, obojętnie 
jakiego kierunku, czekało po kilka ofert. Dziś 
na rynku pracy młody człowiek musi sam 
i o nią zabiegać.  Ostatecznie zawsze można 
szukać szczęścia za granicą. Czy jednak jest to 
najlepsze wyjście?                 Tekst i zdj.: Fr.

c.d. ze strony obok

Kamień wiosną, otwarcie jesienią

Dobry gospodarz...
Adam Fudali zajął 7 miejsce w organizowanym przez redakcję Dziennika Zachodniego 

plebiscycie na najlepszego prezydenta śląskich miast. W trwającym prawie trzy miesiące głosowaniu, 
prezydent Rybnika zyskał poparcie 6.256 głosów czytelników DZ, wysłanych z poparciem na jego osobę 
na specjalnie drukowanych kuponach konkursowych. „Przy okazji tego plebiscytu okazało się, że liderzy 
samorządów, którzy odnoszą sukcesy w skali województwa, cieszą się też uznaniem mieszkańców swoich 
gmin. W czołówce są więc wszyscy prezydenci, którzy są znani i którzy od lat nadają ton życiu publicznemu w 
naszym regionie. Uszok, Kopel, Fudali czy Górski to prezydenci z różnych opcji politycznych, ale niezmiennie 
cenieni za swój dorobek i wkład w rozwój samorządności województwa śląskiego” – napisał DZ.

Rybnik najtańszy
Rybnik zajął trzecie miejsce w ogólnopolskim rankingu na najtańszy urząd, w kategorii 

miasta grodzkie, przeprowadzonym przez dwutygodnik „Wspólnota”. Uroczyste ogłoszenie 
wyników konkursu odbyło się podczas gali na zamku w podkrakowskich Niepołomicach, podczas 
I Ogólnopolskiego Zjazdu Sekretarzy Samorządów Gminnych i Powiatowych, a dyplom odebrała 
sekretarz miasta Daniela Lampert. Wysoka pozycja w rankingu to wyjątkowe wyróżnienie dla tych 
jednostek samorządowych, które w ostatnim roku wykazały najniższe wydatki na administrację w 
przeliczeniu na 1 mieszkańca. Nagrodzone samorządy są wyłaniane poprzez najbardziej wszechstron-
ny i kompetentny ranking inwestorów samorządowych w Polsce, prowadzony już od trzech lat przez 
profesora Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego. 

Władze wybrane!
20 maja odbył się zjazd ochotniczych straży pożarnych miasta Rybnika. W jego trakcie wy-

brano nowy zarząd. Prezesem został Józef Sorychta (dotychczasowy wiceprezes), a jego zastępcami 
– Alojzy Stajer i Marek Zniszczoł. Komendantem gminnym wybrano Ignacego Dwornika.   

Skrótem...
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Swoje korowodowe reprezentacje wystawiło 14 
(z 27) dzielnic, które w przejmującym chłodzie (jak 
to na początku czerwca bywa...), przekonywały na 
Rynku konkursową komisję (Jaonna Rzymanek, 
Wiesława Różańska, Czesław Gawlik, Bogdan 
Kloch i Stanisław Wójtowicz), że Rybnik jest 
dobrym miastem do życia dla młodych i starych. 
Z najlepszym skutkiem zrobiła to ekipa dzielnicy 
Ligota–Ligocka Kuźnia, która w sposób przej-
rzysty i prosty nawiązała do tegorocznego hasła i 

... zainkasowała 3,5 tys. zł oraz Puchar Prezydenta 
Miasta. Pokazała, że dzielnica, ale i całe miasto 
może się stać miejscem na ziemi zarówno dla 
przedszkolaka, ucznia, studenta, ludzi różnych 

profesji, a także emerytów. Korowodowe scen-
ki nawiązywały zabawnie do realiów dzielnicy 
– mnogości samochodowych salonów i centrów 
handlowych zmieniających w szybkim tempie 
wiejski charakter dzielnicy. Ponadto ten pokaz 
był najbliżej korowodowej formy – widowisko 
było dynamiczne, kolorowe, z bogactwem rekwi-
zytów. Przypomnijmy, że Ligota –Ligocka Kuźnia 
wygrała korowodowy konkurs nie po raz pierwszy 
– triumfowała również w 2004 roku. Czyżby co dwa 
(przynajmniej w nazwie) to nie jedno?

Drugie miejsce zajęły ex aequo sąsiadujące z sobą, 
ale i rywalizujące dzielnice Radziejów i Popielów. 
Wygląda na to, że ambicja, by być lepszym od są-
siada, okazała się mobilizująca w równym stopniu 
dla obu społeczności. Radziejów, jako jedyna 
dzielnica, wprowadził na Rynek prawdziwe, a nie 
mechaniczne konie, podkreślając, również strojami, 
rycerskie i szlacheckie pochodzenie, przynajmniej 
niektórych rodów... Chłopskie korzenie symbolizo-
wała olbrzymia, herbowa, pęczniejąca rzepa, która 
„urodziła” w końcu baloniki z nazwami wszystkich 
dzielnic, przypominające, że Rybnik to duże miasto 

małych społeczności. Przemaszerowały wszystkie 
generacje – od Klubu Becikowego do studentów 
Uniwersytetu III Wieku, a wszyscy przekonywali, 
że ...fajnie jest. Sąsiedni Popielów miał do rzeczy-
wistości więcej krytycyzmu, a debata nad „dziurą 
w drodze” dzielnicowych samorządowców trwała 
przez cały czas prezentacji. Poza tym było rapują-
co i bajkowo, a na pytanie, gdzie jest lepiej niż w 
Rybniku (mimo dziury w drodze), mogła być tylko 
jedna odpowiedź.

Na podium zmieściły się jeszcze Boguszowice 
Stare, których program był niejako kontynuacją 
myśli przewodniej wcześniejszej prezentacji 
Boguszowic–Osiedla o wspólnym dla wszystkich 

domu, jakim jest Rybnik. Obie dzielnice 
postawiły na ciekawe rozwiązania pla-
styczne, ale pokaz „starszej” z dzielnic 
był żywszy, barwniejszy i angażujący pra-
wie wszystkie dzielnicowe środowiska.

Wybór najlepszej prezentacji nie był 
łatwy: wszystkie dzielnice wykazały się 
dużą pomysłowością w doborze rekwi-
zytów, strojów, muzyki, układów tanecz-
nych, obyczajowych scenek, oryginalnej 
narracji itp. Co nam zatem  w poszcze-
gólnych prezentacjach zapadło w pamięć 
najbardziej? – oryginalne wózki dziecięce 

z lat 50. (Rybnik–Północ); plastyczna 
koncepcja budowy domu, skoki do „su-

chego” basenu i poziom literacki tekstu narracji 
(Boguszowice–Osiedle i Stare), wózki wyładowa-
ne zakupami z supermarketów (Ligota–Ligocka 
Kuźnia), członkowie klubu emerytów pieczący 
kiełbaski i rymowana narracja (Maroko–Nowiny), 
„bezdomni” piwosze (Kamień), „wiekowa łąka” 
i narzekanie na nadmiar „terenów zielonych” 
(Zebrzydowice), występ taneczny uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej (Niedobczyce), 
najbardziej „umisyjniona” szkoła w Polsce (Kłoko-
cin), pomysł zaślubin z Rybnikiem (Ochojec), dys-
kotekowe brzmienie (Rybnicka Kuźnia), „Tygiel” 
wraca! (Śródmieście), koń z uporem „grzebiący” 
rynkowa kostkę ( Radziejów), czapki – zwierzątka 
na głowach dzielnicowych samorządowców (Po-
pielów). Gratulujemy zarówno zwycięzcom, jak i 
wszystkim pozostałym, zaangażowania włożonego 
w przygotowanie prezentacji. Trochę żal, że z 
powodu niesprzyjającej aury, efekt wielu godzin 
pracy zobaczyło tak mało rybniczan...

Zdjęcia na II stronie okładki
(r)

...a jeżeli uprawa, to również 
plony i zbiory, z których mogą być 
dumni przedstawiciele rybnickiego 
środowiska twórców i animatorów 
kultury, laureaci tegorocznych 
prezydenckich nagród.

Nie było zapewne dziełem przypadku, że tym 
razem uroczystość ich wręczenia zorganizowa-
no w siedziby rybnickiej Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II st. imienia Karola i Antoniego 
Szafranków, bowiem dokładnie połowa uhono-
rowanej dwunastki „uprawia” działkę muzyczną. 
Ponadto, jak powiedział na wstępie prezydent 
Adam Fudali, obok talentu, artyści potrzebują 
odpowiednich warunków i infrastruktury, by ta-
lent rozwijać, a ludzie  upowszechniający kulturę 
– by eksponować jego owoce. Nowa szkoła to 
właśnie umożliwia. 

Sylwetki nagrodzonych przybliżał Adam 
Świerczyna, dyrektor Rybnickiego Centrum 
Kultury, będącego wraz z Urzędem Miasta, 
współorganizatorem uroczystości. Wśród nagro-
dzonych znalazła się osoba ze szkołą muzyczną 
związana najściślej – jej dyrektor Romana 
Kuczera, wyróżniona za działania na rzecz 
edukacji artystycznej, wkład w rozwój lokalnego 
ruchu muzycznego i propagowanie kultury i tra-
dycji muzycznej, również poza granicami kraju. 
— Jestem przekonana, że nowe mury przejęły 
magię „starej” szkoły — powiedziała, dziękując 
za nagrodę, pani dyrektor. Wspomniała też 
swojego poprzednika, zmarłego przed kilku 
laty Eugeniusza Stawarskiego. — To on, po 
braciach Szafrankach i kolejnych dyrektorach 
tę szkołę „uskrzydlił”. Jestem kontynuatorką 
tych działań... Ze szkołą związana jest druga 
laureatka – Zyglinda Lampert–Raszyńska 
– zaangażowana w rozwój amatorskiego ruchu 
śpiewaczego, osiągająca sukcesy w pracy peda-
gogiczno–artystycznej z dziećmi i młodzieżą. 
— Jestem wierna idei, że „...muzyka winna 
krzesać ogień w duszach ludzi” — powiedziała 
Z. Lampert–Raszyńska. Melomanom bliżej 
przedstawiać nie trzeba kolejnego laureata 
– Mirosława Jacka Błaszczyka, wybitnego dy-
rygenta, ściśle współpracującego z Filharmonią 
Rybnicką, do której reaktywowania się przyczy-
nił. Nagrodę otrzymał za aktywne działania na 
rzecz promocji kultury Rybnika oraz regionu w 
kraju i na świecie, a także całokształt osiągnięć 
zawodowych. Przypomnijmy, że M. Błaszczyk 
jest autorem rybnickiego hejnału, który rozlega 
się z ratuszowej wieży. — Chociaż urodziłem 
się w Bytomiu, od 25 lat jestem rybniczaninem 
i dużo temu miastu zawdzięczam. Chciałbym 
podziękować władzom samorządowym za stwa-

Nagrody prezydenta 
w dziedzinie kultury

Kultura 
Ligota–Ligocka Kuźnia najlepsza! 

Rybnik dla każdego...
...tak starszego, jak młodszego – oto hasło tegorocznej, siódmej już edycji konkursu 

Korowodów Dzielnic, imprezy plenerowej, która, poprzez włączenie w przygotowania 
przedstawicieli wszystkich środowisk dzielnicy, integruje lokalną społeczność, 
wprowadza element zdrowej rywalizacji, a jednocześnie podkreśla związki z historią 
i tradycją miasta.

„Klub becikowego”  
z Radziejowa.
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rzanie korzystnego klimatu dla muzyki i propa-
gowanie kultury muzycznej. Dzięki temu koncerty 
Filharmonii Rybnickiej dają radość tysiącom 

słuchaczy, a muzykom – możliwość podzielenia 
się emocjami... powiedział laureat odbierając 
nagrodę. Artystyczna działalność Filharmonii 
Rybnickiej została dodatkowo uhonorowana 
poprzez nagrodę dla jej dyrektora i muzyka  
w jednej osobie – Antoniego Smołki. To jemu 
m.in. zawdzięczamy co najmniej kilka znakomi-
tych koncertów w roku, pozyskiwanie solistów  
i organizację występów. — To wyróżnienie 
traktuję jako wyraz uznania  dla całej orkiestry...  
W kręgu muzyki i rybnickiej orkiestry pozostaje 
następny laureat – Norbert Prudel, prezes 
Towarzystwa Muzycznego im. Braci Szafranków, 
powstanie którego zainicjował m.in. w celu re-
aktywacji rybnickiej orkiestry filharmonicznej, 
teraz zaś działa na rzecz integracji profesjonal-
nego i amatorskiego środowiska muzycznego 
w Rybniku. — Cieszę się, że nasza inicjatywa 
przyniosła efekty. To nagroda dla wszystkich 
członków Towarzystwa i muzyków orkiestry, ale 
i dla wszystkich melomanów, którzy przychodzą 
na koncerty... Przedstawiciel innego gatunku 
muzycznego, Krzysztof Popek, lider wielu grup 
jazzowych, wybierany wielokrotnie najlepszym 
flecistą jazzowym roku w Polsce, nagrodzony 
został za dorobek twórczy oraz działania promu-
jące kulturę muzyczną. Dzięki niemu mogliśmy 
na muzycznych scenach Rybnika gościć wielo-
krotnie światowe gwiazdy jazzu. — W Rybniku 

istnieją piękne tradycje muzyczne, zarówno jeśli 
chodzi o muzykę klasyczną, jak i o jazz. Ważne, że 
są kontynuowane, jak choćby w przypadku impre-

zy Silesian Jazz Meeting 
— uważa K. Popek.  
W centrum zaintereso-
wań kolejnej laureatki 

– Aldony Kaczmarczyk–Kołuckiej, instrukto-
ra Młodzieżowego Domu Kultury, leży plastyka,  
a głównie rozwijanie twórczych talentów dzieci  
i młodzieży. A. Kaczmarczyk–Kołuckiej udało 
się skupić wokół siebie kreatywną młodzież, 
która spełnia się poprzez działania plastyczne 
i bez kompleksów bierze udział w realizacji 
projektów międzynarodowych, promując przy 
okazji miasto. — Kultura to z j. łacińskiego upra-
wianie, kształtowanie. Tyle, że plonem naszych 
upraw są dobra duchowe, które wraz z material-
nymi tworzą zasób kulturalny kraju czy narodu. 
Jesteśmy wdzięczni, że nasza praca jest doceniana. 
Wielości działań kulturalnych, jakie mają miejsce 
w tym mieście, zazdroszczą nam większe ośrod-
ki... — mówiła laureatka. Blisko „artystycznej” 
młodzieży jest również Izabela Karwot z Domu 
Kultury w Boguszowicach, która potrafiła zara-
zić ją bakcylem teatralnym. Już dawno nie było 
w naszym mieście tylu młodych (ale i starszych) 
ludzi, dla których teatr stał się pasją. Dla wielu 
z nich w rozwoju tej pasji I. Karwot miała swój 
twórczy udział, stąd nagroda za osiągnięcia  
w upowszechnianiu kultury teatralnej. Proces 
edukacyjny nie jest również obcy Anieli Marosz 
– pracownikowi Działu Informacji i Promocji 
rybnickiego Muzeum, inicjatorce oryginalnych 
projektów muzealnej ścieżki edukacyjnej dla 
przedszkolaków oraz osób niepełnosprawnych. 

Dzięki temu świat tradycji i historii miasta oraz 
regionu zostaje im przybliżony. Nagrodzona za 
osiągnięcia zawodowe i naukowo–badawcze 
w obszarze rybnickiego muzealnictwa została 
również Elżbieta Bimler–Mackiewicz, którą 
nieco wcześniej uhonorowano nominacją do 
nagrody Narcyz 2006 (czytaj str. 16). E. Bim-
ler–Mackiewicz stworzyła i rozbudowała zbiory 
śląskiego i rybnickiego rzemiosła, a wśród jej 
wielu naukowych publikacji jest monograficzne 
dzieło „Rybnik. Znaki wspólnoty dzielnic”, która 
lada dzień ukaże się drukiem. Przyznając swoje 
nagrody, prezydent docenił też zaangażowanie 
inicjatorów powołania do życia Uniwersytetu 
III Wieku – prezes Danutę Mrozek oraz Hen-
ryka Wilka. Celem tego stowarzyszenia jest 
aktywizowanie starszych mieszkańców miasta 
poprzez organizację przedsięwzięć kultural-
no–edukacyjnych umożliwiających odnalezienie 
się im w lokalnym środowisku, rozwijanie zain-
teresowań i dążenie do lepszego zrozumienia 
współczesnego świata. Bogata oferta sprawia, 
że studentów–seniorów wciąż przybywa. 

Tegoroczni laureaci działają na najróżniej-
szych „polach kultury”, wszyscy jednak ubarwia-
ją nasze życie, czyniąc je bogatszym.

W uroczystości, obok prezydenta, który na-
grody wręczał, wzięli udział wiceprezydent Ewa 
Ryszka, przewodniczący Rady Miasta Michał 
Śmigielski, przewodniczący Komisji Kultury  
i Sportu RM Henryk Frystacki, a także przedsta-
wiciele miejskich placówek kultury. Uroczysto-
ści towarzyszyły występy uzdolnionych uczniów 
szkoły muzycznej, w przyszłości, być może, 
kolejnych laureatów w dziedzinie kultury.

Tekst i zdj,: (r)

czyli uprawa...

Prezydent Adam Fudali i laureaci jego dorocznej nagrody (od lewej): Danuta Mrozek, Aldona Kaczmarczyk–Kołucka, Izabela Karwot, Norbert Prudel, Aniela Marosz, Mirosław 
Jacek Błaszczyk, Elżbieta Bimler–Mackiewicz, Krzysztof Popek, Romana Kuczera, Zyglinda Lampert–Raszyńska i Antoni Smołka. Na zdjęciu brakuje Henryka Wilka.
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Nagroda honoruje bowiem panie, które 
w sposób szczególnie wyrazisty zaistniały w 
naszym regionie w różnych dziedzinach życia 
publicznego: prowadzą firmy, działają spo-
łecznie i charytatywnie, osiągają sukcesy na 
różnych polach, łącząc aktywność zawodową 
z życiem rodzinnym. 

Za nami piąta edycja „Narcyzów”, których 
wręczenie odbyło się w tym roku w Rybniku. 
Do „Olimpii” w Kamieniu, obok 15 nomino-
wanych do nagrody pań i ich bliskich, zapro-
szono również gospodarzy ościennych miast, 
przedstawicieli władz wojewódzkich oraz 
parlamentarzystów Ziemi Śląskiej. Obecne 
były również laureatki poprzednich edycji 
nagrody. Współgospodarzem uroczystości, 
obok prezesa Andrzeja Żylaka, był prezy-
dent Adam Fudali. 

Pod nieobecność Ewy Malek–Piotrowskiej, 
przewodniczącej kapituły Narcyzów i jego 
laureatki, decyzję jury przedstawiła senator 
Krystyna Bochenek – laureatka Narcyza 
2003, w czasach „przedparlamentarnych”, 
kiedy była dyrektorem kreatywnym Polskiego 
Radia w Katowicach. — Bardzo sobie tę nagro-
dę cenię — powiedziała pani senator. — Mam 
okazję  poznać kobiety wyjątkowe, zasługujące 
na wyróżnienie.

Spośród wyjątkowo w tym roku dużej  
liczby zgłoszonych z całego województwa 
kandydatek, do nagrody nominowano 15 pań, 
które otrzymały dyplomy i plakietki. Wśród 
nominowanych była tym razem tylko jedna 
rybniczanka – kierownik Działu Rzemiosła 
Muzeum w Rybniku, dr Elżbieta Bim-
ler–Mackiewicz. W kręgu jej zawodowych 
zainteresowań jest historia rzemiosła, w tym 
rzemieślniczych znaków cechowych, ochrona 
dóbr dziedzictwa Górnego Śląska, szczególnie 
zabytkowych obiektów przemysłowych, a tak-

że tematyka heraldyczna – jako jej znawczyni 
miała swój udział w modyfikacji herbu Ryb-
nika. E. Bimler–Mackiewicz wciąż podnosi 
swoje kwalifikacje i wiedzę. Jako pierwszy 
pracownik muzeów woj. śląskiego otrzymała 
tytuł kustosza dyplomowanego.

Pięć tegorocznych laureatek to przedsta-
wicielki różnorodnych profesji, odnoszące 
ponadprzeciętne sukcesy i spełniające się w 
bardzo odmiennych dziedzinach. Wspólne dla 
wszystkich uhonorowanych pań jest zaangażo-
wanie, kreatywność i pracowitość, a cechy te 
tworzy w sumie... przepis na sukces.

Nieobecna na gali prof. Genowefa Gra-
bowska jest posłem do Parlamentu Europej-
skiego, wybitnym prawnikiem i naukowcem, 
kieruje Katedrą Prawa Międzynarodowego i 
Prawa Europejskiego Uniwersytetu Śl. 

Jolanta Kosta jest lekarzem–internistą w 
Jastrzębiu–Zdroju, przede wszystkim jednak 
jest zaangażowana w pomoc nieuleczalnie 
chorym jako kierująca zespołem hospicyj-
nym.

Wanda Swierczyna, absolwentka Akade-
mii Rolniczej, pełni funkcję prezesa Racibor-
skiej Spółdzielni Mleczarskiej, gdzie przeszła 
wszystkie szczeble kariery; spółdzielnia wspo-
maga wiele akcji charytatywnych. 

Krystyna Szaraniec od 1979 roku związa-
na jest z Teatrem im. Stanisława Wyspiańskie-
go w Katowicach, od września ub. roku jest 
jego dyrektorem. Jako wyjątkowo skuteczny 
menadżer dba o byt materialny teatru, zdo-
bywając pozabudżetowe środki finansowe 
na jego funkcjonowanie oraz modernizację 
. Stworzyła wokół teatru Radę Gospodarczą 
złożoną z przedsiębiorców, uświadamiając im, 
że warto inwestować w kulturę. Odbierając 
statuetkę, K. Szaraniec powiedziała o rybnic-
kim pomyśle honorowania kobiet wiele cie-

płych słów, a samą nagrodę uznała za bardzo 
prestiżową. Przypomniała też bogate tradycje 
kulturalne Rybnika, a rybniczan zaprosiła do 
swojego teatru.

Reprezentantką Wodzisławia wśród lau-
reatek Narcyza była Iwona Witaszak, 
właścicielka salonu fryzjerskiego „Fantazja”, 
który w ostatnim czasie zanotował wiele suk-
cesów na ogólnopolskich konkursach. Swoje 
umiejętności miała okazję zaprezentować w 
Londynie, Paryżu, Bolonii, uczestniczyła też 
w kongresach na Domnikanie, Mauritiusie 
i innych egzotycznych miejscach, czerpiąc z 
doświadczeń innych. 

Poza wymienionymi nominowane do na-
grody „Narcyza” były: Gabriela Kowalczyk 
– właścicielka sklepu z Raciborza, Ingeborga 
Kozielska – właścielka piekarni z Mszanej, 
Jolanta Król – kierownik literacki Teatru 
Rozrywki w Chorzowie, Anna Muszer 
– właścicielka firmy cukierniczo–piekarniczej 
z Radlina, Jolanta Pasierbek – dyrektor 
Zarządu Budynków Miejskich z Żor, Danuta 
Rabin – wójt gminy Istebna, Rita Serafin 
– zastępca burmistrza Kuźni Raciborskiej, 
Zofia Stępień – dyrektor Mokate z Żor i 
Ilona Wieczorek–Brzozowska – właścicielka 
domu przyjęć „Arkadia” z Radlina.

„Narcyzową” galę uświetnił występ Żeń-
skiej Orkiestry kop. „Staszic” pod dyrekcją 
Grzegorza Mierzwińskiego i solistów Barbary 
Bielaczyc i Jarosława Kitali. Mimo górniczych 
mundurów, żeński, a właściwie dziewczęcy 
zespół, nie był, jak można się było spodziewać, 
orkiestrą dętą, ale... salonową, świetnie więc 
na salonach „Olimpiii” się zaprezentował...

I zapewne za rok spotkamy się znów w innym 
mieście, by uhonorować kolejne niezwyczajne 
przedstawicielki płci pięknej. Zapewne wybór 
będzie jeszcze większy...                            (r)

Co trzeba zrobić, by otrzymać 
porcelanową statuetkę Narcyza, 
nagrodę przyznawaną od kilku 
lat przez Izbę Przemysłowo–
Handlową Rybnickiego Okręgu 
Przemysłowego? Trzeba robić sporo 
i bezwzględnie być kobietą... 

Nominowana do nagrody Elżbieta Bimler–Mackiewicz odbiera 
życzenia od senator Krystyny Bochenek, prezydenta Adama Fudalego 
i prezesa Izby Andrzeja Żylaka.

Laureatki od lewej: Anna Swierczyna, Jolanta Kosta, Krystyna Szaraniec, Iwona Witaszak  
i Małgorzata Jędrzejczyk (w zastępstwie prof. G. Grabowskiej).                                     Zdjęcia: r
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Św. Antoni „wraca” po procesji  
do bazyliki.                    Zdj.: szoł

Ale jubileuszowe uroczystości zostały zainau-
gurowane jeszcze w przededniu tegorocznego 
patronalnego święta „nowego” kościoła otwarciem 
okolicznościowej wystawy w rybnickim Muzeum. 
W hallu Muzeum przybyłych na wystawę powitał 
sporych rozmiarów model bazyliki wykonany przez 
plastyka–amatora Jerzego Kempego z Niewiado-
mia, który przejął i dokończył pracę rozpoczętą 
przez zmarłego Kazimierza Smołkę. Nie bardzo 
można już było poprawić niezbyt szczęśliwe pro-
porcje budowli, ale autor postarał się oddać wiernie 
jej szczegóły architektoniczne. Model już wrócił do 
Domu Kultury w Niewiadomiu, gdzie będzie jego 
stałe miejsce.Gości, wśród których byli przedsta-
wiciele władz miasta, duchowieństwa, miejskich 
instytucji i placówek kultury, powitali dyrektor 
Bogdan Kloch oraz kuratorka wystawy i autorka 
jej scenariusza Aleksandra Grabiec, przypominając 
jednocześnie dzieje kultu św. Antoniego w naszym 
mieście i historię budowy świątyni. 

Prezydent Adam Fudali, który, podobnie jak wie-
le tysięcy rybniczan, jest z tym kościołem związany 
emocjonalnie, tym bardziej, że jest jego parafiani-
nem, przypomniał wkład finansowy miasta w prace 
renowacyjne, iluminację obiektu oraz w instalację 
sieci grzewczej, a także podjęcie przez radnych 
uchwały o formalnym objęciu Ziemi Rybnickiej 

patronatem św. Antoniego 
Padewskiego. List przysłał 
ks. arcybiskup Damian Zimoń, podkreślając, że 
bazylika jest miejscem kultu religijnego, ale także 
perłą architektury oraz dziedzictwa kulturowego i 
chrześcijańskiego, wymagającą troski i pielęgnacji. 
Reprezentujący proboszcza parafii św. Antoniego 
ks. Alfred Smajdor podziękował muzealnikom za 
wkład pracy w przygotowanie wystawy oraz mono-
grafię świątyni, która pozwoli na lepsze poznanie 
patrona miasta. Publikacja ukaże się na łamach 
kolejnego numeru muzealnego wydawnictwa Ze-
szyty Rybnickie. Przygotowujący ją B. Kloch oraz 
A. Grabiec podziękowali za pomoc w zbieraniu 
materiałów młodemu historykowi i archiwiście 
Dawidowi Kellerowi oraz jego matce Lidii Roz-
koszek–Keller osobom żyjącym, jak powiedziała 
pani Lidia „...w cieniu wież Antoniczka”, przy ul. 
Kościuszki. Tak jak dla wielu innych rybniczan 
patrzących każdego ranka na górujące nad okolicą 
strzeliste wieże, ta świątynia wywarła na ich życie 
duży wpływ. Dawid był ministrantem, ukończył 
Katolicki Uniwersytet Lubelski, jego matka już jako 
dziecko kładziona była do snu w zakrystii, bo jej  
z kolei matka w kościele pracowała. Dziś pani Lidia, 
oprócz tego, że uczy angielskiego, jest katechetką  
i moderatorką parafialnego życia. — Wiele św. An-

toniemu zawdzięczamy, 
był z nami na dobre i na 
złe... Wiele też o kościele 
wiedzą, co muzealnicy 
skrzętnie wykorzystali.

Na wystawie zgro-
madzono dokumenty  
i materiał fotograficzny 

przybliżające dzieje, niekiedy bardzo dramatyczne, 
świątyni oraz pokazujące jej piękno i oryginalność. 
Wśród najciekawszych są mapy z zaznaczonymi 
planami przyszłego kościoła, jest również baner ze 
zdjęciem jednego z bocznych ołtarzy poświęconego 
św. Antoniemu w „starym” kościele MB Bolesnej, 
skąd zapomniany nieco, sięgający XVII wieku, 
kult świętego próbowano, rozszerzyć. Eksponatem 
interaktywnym są filmy z tragicznego pożaru w 1959 
roku czy rekonstrukcji rozety po pożarze z przełomu 
lat 50/60, jest materiał zdjęciowy z lat 30. pokazujący 
detale architektoniczne, są dopełniające ekspozycję 
naczynia liturgiczne i mszały. Eksponowane mate-
riały pochodzą z: archiwum parafii św. Antoniego, 
archiwum diecezjalnego z Katowic, archiwów 
państwowych z Raciborza i Wrocławia, ze zbiorów 
specjalnych Biblioteki Śląskiej, z bibliotek uniwery-
teckich uniwerystetów Śląskiego i Wrocławskiego, 
z pracowni konserwatorskiej w Krakowie oraz od 
miejskiego konserwatora zabytków Aleksandry 
Frydrychowicz i osób prywatnych: rodzin Wilk  
i Keller. Wystawa będzie eksponowana w Muzeum 
do 25 września br, zaś poszerzona – zostanie zapre-
zentowana w czasie głównych obchodów 100–lecia 
w samej bazylice w roku przyszłym.

W ciągu całego roku będziemy częściej wracać 
do tematu bazyliki, a szczególnie jej walorów 
architektonicznych i wystroju wnętrza.

(r)
•••

W niedzielę 18 czerwca parafia św. Antoniego, 
a właściwie cały Rybnik, obchodził odpust, czyli 
święto swojego patrona. Ulicami miasta przeszła 

tradycyjna procesja. Podczas 
sumy odpustowej głos zabrał 
ks. dziekan prałat Franciszek 
Skórkiewicz, dziękując prezy-
dentowi Adamowi Fudalemu 
za wsparcie idei wzniesienia 
pomnika Ojca Świętego przed 
bazyliką, podarował mu zmi-
niaturyzowaną kopię owego 
pomnika. — Dziękuję za tak 
piękny prezent — powiedział 
A. Fudali — dla którego znajdę 
jakieś dostojne miejsce. Myślę, 
że będzie on zdobił nasz Urząd 
Miasta albo Muzeum. 

(szoł)

Kalendarium
• Schyłek XVII wieku – początek 

kultu św. Antoniego w Rybniku; 
ołtarz poświęcony świętemu  
w miejscu dzisiejszego kościółka 
akademickiego, ołtarz w „starym” 
kościele 

• Schyłek wieku XVIII lub począ-
tek XIX – pojawienie się figurki  
św. Antoniego z Dzieciątkiem

• 1828 – wzniesienie kapliczki  
u zbiegu ulic Żorskiej i Miko-
łowskiej

• 1898 – rozpoczęcie budowy kościo-
ła przez ks. E. Bolika; przerwanie 
robót

• 1903 – podjęcie przez ks. Fr. 
Brudnioka kolejnej, udanej próby 
budowy świątyni wg projektu 
Ludwiga Schneidera

• 18 listopada 1905 – ukończenie 
budowy

• 29 września 1907 – poświęcenie 
świątyni

• 29 września 1915 – konsekracja
• 1921 – uszkodzenie budowli  

w wyniku wybuchu materiałów 

wybuchowych w czasie III Po-
wstania Śląskiego

• 1945 – kolejne uszkodzenia na 
skutek ostrzału artyleryjskiego

• 10 lutego 1952 – podniesienie 
kościoła do rangi kuracji na czele 
z ks. A. Bieżanowskim

• 28 maja 1957 – formalne utwo-
rzenie parafii nieusuwalnej pod 
wezw. św. Antoniego

• 14 października 1959 – tragiczny 
pożar, w wyniku którego spłonęła 
północna wieża i część dachu

• Czerwiec 1993 – w okresie 
proboszczowania ks. Alojzego 
Klona podniesienie kościoła do 
godności bazyliki mniejszej przez 
Jana Pawła II

• październik 2005 – odsłonięcie 
na placu przed bazyliką pomni-
ka Ojca Świętego Jana Pawła II  
w rocznicę pontyfikatu 

• styczeń 2006 – rozpoczęcie 
procedur związanych z oficjal-
nym ogłoszeniem św. Antoniego 
Padewskiego patronem Rybnika  
i Ziemi Rybnickiej.

O dziejach kościoła opowiada kurator wystawy Aleksandra Grabiec. Na zdj. również 
dyrektor Bogdan Kloch i Lidia Rozkoszek–Keller w tle model bazyliki.           Zdj.: r
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...tak papież Jan Paweł II wyraził się o kościele pod wezwaniem 
św. Antoniego Padewskiego w Rybniku w specjalnej bulli 
potwierdzającej podniesienie go w 1993 roku do godności bazyliki 
mniejszej. We wrześniu przyszłego roku przypada setna rocznica 
poświęcenia zbudowanej w dwa lata świątyni.

Inauguracja obchodów 100–lecia kościoła św. Antoniego

Świątynia przed innymi 
jaśniejąca...



I jako gospodarze skorzystaliśmy z przywileju 
zaproszenia również innych gości – tak więc obok 
burmistrza Dorsten Lamberta Lütkenhorsta i 
miejskich urzędników, byłego burmistrza Hansa 
Rittera, Hansa Joachima Thelena, przewodniczą-
cego Towarzystwa Dorsten – Rybnik, jego człon-
ków oraz sportowców i grupy plastycznej, nasze 
miasto odwiedzili burmistrz Eurasburga Michael 
Bromberger z inicjatorką kontaktów z tą bawar-
ską miejscowością Rosie Marie Tröscher, a także 
przewodniczący Towarzystwa Mazamet – Rybnik 
Jacques Beaulieu. W czasie oficjalnego spotkania 
w Urzędzie Miasta, na jakie zaprosił prezydent 
Adam Fudali, goście przypomnieli swoje związki 
z Rybnikiem, wyrażając radość z kolejnej wizyty i 
dziękując za serdeczne przyjęcie. — Cóż może być 
piękniejszego niż być gościem u przyjaciół — mówił 
L. Lütkenhorst, a słowa te mają szczególny wymiar 
w kontekście tak skomplikowanej historii naszych 
krajów. Przekazał też na ręce prezydenta Fudalego archiwalne zdjęcia Rybni-
ka z lat przedwojennych, które zabrali z sobą mieszkający przed wojną w Ryb-
niku Niemcy, którzy po wojnie osiedlili się w Dorsten. Na spotkaniu Związek 
Rybniczan w Niemczech reprezentował Hans Sobtzick. — Wraz ze zmarłym 
niedawno Gerhardem Kubatzem, wielkim miłośnikiem Ziemi Rybnickiej, 
doszliśmy do wniosku, że nadszedł czas, by te pamiątki wróciły do Rybnika... 
mówił burmistrz Lütkenhorst. Również prezent wręczony przez H. Rittera 
nawiązywał do wspólnej historii, a była to oryginalna XVIII–wieczna, dwu-
języczna mapa z zaznaczonym Rybnikiem i okolicznymi miejscowościami, 

dziś dzielnicami Rybnika. Za-
równo M. Bromberger, jak i J. 
Beaulieu podkreślali, że z przy-
jemnością do Rybnika wracają, 
znajdując miasto rozwijające 
się coraz bardziej dynamicznie. 
Ha–Jo Thelen podziękował 
za współpracę Stowarzyszeniu 
Rybnik–Europa, wręczając 
okolicznościowy upominek na 
ręce przewodniczącej Haliny 
Szczyrbowskiej. 

Spotkanie zajmujących się 
koordynacją współpracy part-
nerskiej organizacji pozarzą-
dowych z Rybnika, Dorsten i 
Mazamet z przedstawicielami 
Centrum Rozwoju Inicjatyw 
Społecznych było kolejnym 

ważnym punktem wizyty, jego uczestnicy byli zgodni, że potencjał organizacji 
daje możliwość opracowania wspólnego, wieloletniego projektu, współfinan-
sowanego ze środków unijnych, którego realizacja byłyby satysfakcjonująca 
dla wszystkich miast. Wśród propozycji były projekty dotyczące ekologii, 
miejsca w społeczeństwie osób niepełnosprawnych, ochrona przemysło-
wego dziedzictwa i in. W ich realizację powinna zostać zaangażowana jak 
największa ilość różnych środowisk partnerskich miast, gdyż ideą nadrzęd-
ną podobnych przedsięwzięć jest integracja naszych społeczeństw. CRIS, 
posiadający kadrę przygotowaną do  opracowywania unijnych projektów, 

Już od wielu lat rybniczanie i mieszkańcy niemieckiego Dorsten spędzają co drugie święto 
Bożego Ciała nawzajem u siebie w gościnie, tak bowiem wyznaczono kiedyś terminy Dni Rybnika 
w tym partnerskim mieście i odwrotnie. Tym razem to my byliśmy gospodarzami.

Być gościem u przyjaciół
Dni Dorsten

Zespół Chopstixx na festynie w dzielnicy Maroko–Nowiny.

Burmistrz Dorsten przekazał na ręce prezydenta Rybnika archiwalne  
fotografie naszego miasta.

Członkowie stowarzyszeń z Dorsten, Mazamet, Eurasburga i Rybnika. Zaproszona przez parafię św. Teresy młodzież z Dorsten wspólnie ze swoimi 
gospodarzami włączyła się w obchody Dni Dorsten.

Koncert akordeonistów na spotkaniu integracyjnym w Kamieniu.W Niedobczycach zagrał  
Rainer Migenda.
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W tym roku aura była łaskawa dla organizatorów  
i mieszkańców prawie do końca rodzinnego festynu w dzielnicy  
Maroko–Nowiny, bo nawałnica z gradem i piorunami zdołała 
przerwać tylko ostatni punkt programu, którym był występ 
zespołu „Magnes”. Ideą odbywającego się od kilku lat spotkania 
na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 nieodmiennie 
jest integracja mieszkańców tej największej dzielnicy miasta. 

W tym roku Nowiny były jednocześnie miejscem integracji z gośćmi z 
 Niemiec, a okazją do ich przyjazdu – kolejne Dni Dorsten. Na elewacji 
ZSP nr pozostanie tego ślad w postaci ponad 20–metrowego malowidła 
o ekologicznym przesłaniu, wykonanego wspólnie przez plastyczną 
młodzież z Dorsten i Rybnika (więcej obok). Na festynowej scenie wy-
stąpił przyjęty ciepło zespół Chopstixx. Gwiazdą wieczoru był kwartet 
„Rampa” z Warszawy, prezentujący piosenki znane i lubiane, doskonale 
wpisujące się charakterem w podobną imprezę i wciągające publiczność 
do wspólnego śpiewania. Dzieciom malowano „buźki”, miały one też 
swój „dmuchany kącik”, choć pomysł wykorzystania sylwetki tonącego 
„Titanica” jako zjeżdżalni wydał się nam nieco dyskusyjny... Czynny był 
punkt medyczny świadczący m.in. bezpłatne badania poziomu cukru 
we krwi, nie zabrakło jedzenia i napitków. 

Tradycyjnie odbyła się spartakiada przedszkolaków – „walka o wyniki” 
była bardzo zacięta, a czołowe miejsca zajęły kolejno przedszkola nr 36, 
11 i 10. Przedszkolaki zaprezentowały też swoje umiejętności artystyczne. 
Rywalizowali również trochę starsi – w strzelaniu o puchar przewodniczą-
cego zarządu RD zwyciężył najmłodszy zawodnik Wojciech Jabłoński, 
drugi był  Roman Pinoczek, trzeci Tomasz Kalwar. Rozstrzygnięto też 
turniej skata – właścicielem najwyższego trofeum został Józef Urbanek, 
a kolejne miejsca przypadły Henrykowi Karolewiczowi i Stanisławowi 
Kucharskiemu. W turnieju darta puchary i dyplomy dla trzech najlep-
szych zawodników odebrali Krzysztof Rzymanek (Kameleon Golejów), 
Mariusz Podbiał (Wega Jastrzębie) i Maciej Michalak (Łapańce Rybnik).
Wiele emocji wzbudziła loteria fantowa, a wszystkie losy w liczbie 400 
zostały wykupione co do jednego na długo przed losowanie. I trudno się 
dziwić: organizatorzy pozyskali od sponsorów wiele atrakcyjnych nagród: 
po raz trzeci nowy rower podarował radny Michał Chmieliński, ponadto 
można było wyloso-
wać wieżę, radio-
magnetofon, serwis 
obiadowy, karnety 
do siłowni SeBi 
i in., a prezydent 
Adam Fudali prze-
kazał kilka dużych 
pluszaków, które 
zamiast kwiatów 
otrzymał z okazji 

podjęło się prowadzenia takiej inicjatywy od strony formalnej. Pierwsze robocze 
spotkanie miało na celu zdefiniowanie wspólnych obszarów zainteresowań  
i wyznaczenie koordynatorów w każdym ze stowarzyszeń. Z temperatury dyskusji 
można wywnioskować, że planowane przedsięwzięcie dojdzie do skutku. Spotkanie 
zorganizował też rybnicki oddział Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego Niem-
ców Woj. Śląskiego, na które zaproszone zostały oficjalne delegacje, mieszkańcy 
Dorsten kiedyś związani z naszym miastem oraz władze Rybnika. 

Towarzyszący Jacques’owi Beaulieu i jego żonie Nicole Joseph Bramardi, 
dyrektor z ośrodka w Mazamet opiekującego się niepełnosprawnymi odwiedził 
niedobczyckie Warsztaty Terapii Zajęciowej. Jak mówi ich kierownik Rafał 
Wajner, wizyta ta może zaowocować nawiązaniem konkretnej współpracy.   

Ale Dni Dorsten toczyły się głównie poza salami konferencyjnymi, na 
arenach sportowych i w plenerze, bo i aura (poza jedną burzą) była łaskawa.  
W hali MOSiR–u przy ul. Powstańców reprezentacje Rybnika i Dorsten rozegrały 
czwórmecz szachowy, zajmując wspólnie z MKSz–em 3. miejsce. W Zespole Szkół 
Ekonomiczno–Usługowych spotkały się młode koszykarki z klubu BG Dorsten 
i RMKS Rybnik – wygrały gospodynie, które zresztą gościły swoje koleżanki 
z Dorsten w domach. Poprzedni mecz wygrały Niemki – umówiono się więc 
na mecz rozstrzygający. Silną grupę stanowili zaproszeni artyści – znakomicie 
zaprezentował się zespół Chopstixx, grający na profesjonalnym poziomie świa-
towe popowe i rockowe hity. Grupa wystąpiła  dwa razy na rybnickim Rynku, 
na festynie w dzielnicy Maroko–Nowiny oraz na kilku wieczornych spotkaniach 
integracyjnych zorganizowanych przez miasto oraz Stowarzyszenie Współpracy 
Międzynarodowej Rybnik–Europa. Po kilka koncertów dał też zespół złożony  
z kilkunastu akordeonistów oraz śpiewający ballady Rainer Migenda z nieodłączna 
gitarą. Ale był też akcent plastyczny – pod okiem Gisele Paul, artystki z Dorsten 
biorącej udział w dużych międzynarodowych plastycznych akcjach o społecznym 
przesłaniu oraz Milady Więckowskiej z Młodzieżowego Domu Kultury, kilkuna-
stoosobowa grupa uczestników zajęć plastycznych z Dorsten i Rybnika wykonała 
wspólne plastyczne „dzieło” pod hasłem „Pokój, sprawiedliwość, ochrona środo-
wiska”. Ponad 20–metrowe malowidło stanie się częścią elewacji Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych nr 3 przy ul. Orzepowickiej, placówki, gdzie w pocie czoła 
powstawało. Młodzież z parafii św. Mikołaja w Dorsten gościła też tradycyjnie  
w parafii św. Teresy w Chwałowicach.

Ale również Rybnik przygotował dla gości sporo atrakcji. Mieli oni okazję 
uczestniczyć w zjeździe mercedesów (czytaj str. 37), posłuchać koncertu uczniów 
rybnickiej szkoły muzycznej, chętni wybrali się do Krakowa i Wieliczki, a także 
do Rud, by obejrzeć pocysterski kompleks i park. Prezydent pokazał też gościom 
najważniejsze inwestycje w mieście. Wizyta zakończyła się mocnym akcentem 
czyli udziałem, w przegranych, niestety, przez Rekiny, zawodach żużlowych.

Główny ciężar organizacyjny trzydniowej imprezy wzięło na siebie miasto, trzeba 
jednak podkreślić zaangażowanie członków Stowarzyszenia Rybnik – Europa, 
którzy część przybyłych z Dorsten osób gościli u siebie, byli organizatorem jednej z 
biesiad integracyjnych i spotkania roboczego z CRIS-em. Szczególny wkład pracy, 
również jako tłumacz, włożyła w całe przedsięwzięcie szefowa sekcji niemieckiej 
Stowarzyszenia Lucyna Skrobot, ale także przewodnicząca Halina Szczyrbowska, 
Jan Sebastian, Arek Skowron, Marian Wolny i towarzysząca Francuzom Elżbieta 
Paniczek. Międzynarodowa integracja nie jest w Rybniku fikcją – najlepszym na to 
dowodem była scenka na dziedzińcu klubu NOT, pod „rymerską hołdą” – ożywioną 
rozmowę w kilku językach: niemieckim, francuskim, polskim i hiszpańskim prowa-
dzili goście z Niemiec, wśród których była rodowita Boliwijka z La Paz Anna Carola, 
żona Marcusa z Dorsten, z gośćmi z Francji i polskimi gospodarzami...

(r) 

c.d. na stronie 19

P r z e w o d n i c z ą c y  
Leszek Kuźniak wśród 
dzieci, które chciały 
zostać „sierotkami” 
podczas losowania.

Zdjęcia: r

Do wspólnego śpiewania zaprosił kwartet „Rampa”.

Moja dzielnica – tu żyję, tu mieszkam
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 Deszczu nie wystraszyli się mieszkańcy Bogu-
szowic–Osiedla i społeczność Szkoły Podstawo-
wej nr 18, którzy mimo niepogody licznie uczest-
niczyli w festynie zorganizowanym na terenie tej 
placówki. Impreza zainaugurowała dwa programy 
profilaktyczne, współfinansowane przez miasto, 
propagujące walkę z narkotykami i zdrowy styl 
życia. A skoro zdrowie – w Boguszowicach nie 
mogło zabraknąć sportowych zmagań – turnie-
jów piłki nożnej, tenisa stołowego, gier i zabaw 
sprawnościowych oraz pokazów judo i aerobiku. 
Sportową kulminacją była bokserska walka VIP-
-ów. Przy dźwiękach z filmu „Rocky” na „ring” 
wbiegli szefowie RD Boguszowice–Osiedle – Jan 
Kruk i Mariusz Wiśniewski. W drugiej parze na-
przeciw siebie w gigantycznych rękawicach stanęli 
dyrektor SP nr 18 Roman Pinoczek i radny Leszek 
Kuśka. Już po chwili „walka” przerodziła się w 
zabawę i wkrótce w ringu walczyło już czterech 
zawodników... Oj działo się, działo... Młodzież 
prezentowała modę, a hitem pokazu był strój, 
w którym uczniowie będę reprezentować SP nr 
18 na międzyszkolnych konkursach. Miłośnicy 
gorących rytmów oklaskiwali dzieci tańczące tańce 
latynoamerykańskie, a śląski akcent wprowadził 
szkolny zespół „Perła”. Organizatorem festynu, 
który muzycznie oprawił świetny „Student”, był 
UKS „Osiemnastka”, a współorganizatorami SP 
18, miasto, Rada Rodziców, KS Górnik Boguszo-
wice i Rada Dzielnicy. Nie była to jedyna impreza 
plenerowa w tej dzielnicy. W czerwcu w parku 
osiedlowym odbył się festyn rodzinny z licznymi 
atrakcjami – występami muzycznymi, koncertem 
Miejskiej Orkiestry Dętej „Rybnik” i Majoretek 
oraz ze śląską biesiadą. Imprezę zorganizowały 
Rada Dzielnicy Boguszowice – Osiedle i DK 
Boguszowice.      

Pogoda nie rozpieszczała też mieszkańców 
Chwałowic – pierwsza zaplanowana majówka nie 
odbyła się z powodu opadów deszczu. Ale miesz-
kańcy czekali, czekali i się doczekali... i mimo 
przejmującego zimna licznie bawili się w parku 
za DK. Podczas „Festynu dla małych i dużych” 
oklaskiwali występy wychowanków chwałowickich 
szkół i przedszkoli oraz młodych gawędziarzy, 
laureatów konkursu „W Niewiadomiu po Śląsku”, 
a wśród gości pojawił się sam Plastuś z zaprzyjaź-
nionego z placówką Przedszkola nr 13. Odbyły się 
również pokazy sztuki walki i szkoły tańca, wystę-
py zespołów ze Społecznego Ogniska Muzycz-
nego oraz dyskoteka dla młodszych i starszych. 
Czas licznie zebranym umilała też Ślązaczka roku 
Anna Stronczek oraz nieodzowna podczas zabaw 
pod chmurką „Hajerkapela”. Były też konkursy 
i zabawy oraz „dmuchańce” i karuzele. Imprezę 

zorganizowały DK Chwałowice, RD 
Chwałowice i Przedszkole nr 13.

Na festynie rodzinnym bawili się również 
wychowankowie, opiekunowie, rodzice  
i nauczyciele z Przedszkola nr 17, a na co-
rocznym pikniku spotkali się również „Przy-
jaciele II LO”. Impreza podsumowuje rok 
szkolny, umożliwia prezentację osiągnięć 
uczniów, a przede wszystkim integruje mło-
dzież, ich rodziców, nauczycieli, absolwentów 
i sympatyków szkoły. Piknik związany był  
z obchodami 85-lecia III Powstania Śląskiego 
i Plebiscytu na Śląsku. W związku z rocznicą 
tych wydarzeń, w szkole zorganizowano 
konkurs historyczny poświęcony dziejom  
i kulturze Śląska, a podczas pikniku prezen-
towano ekspozycję ukazującą wielonarodowe 
aspekty kultury i historii naszego regionu 
oraz wystawę fotografii „Śląskie impresje”. 
Na pikniku bawiło się ponad 1000 osób, a na 
frekwencję nie wpłynęła nawet mundialowa 
transmisja, gdyż gospodarze zapewnili moż-
liwość oglądania meczy na telebimie w auli. 
Podczas festynu udało się zebrać 4.800 zł, 
które przeznaczone zostaną na zakup sprzętu  
multimedialnego. 

Organizatorami imprezy było II Liceum 
Ogólnokształcące, Stowarzyszenie Przyja-
ciół II LO oraz Rada Dzielnicy Północ. Szkoła Podstawowa nr 2 tradycyjnie w Boże 

Ciało była organizatorem dorocznego festynu. 
Licznie zgromadzonym uczestnikom zaprezento-
wały się poszczególne klasy rybnickiej „dwójki”, 
kabaret „Zobacz” z I LO w Rybniku, „Big Band” 
z kop. „Jankowice” oraz zespół „The Oktober 
Leaves”. Kupując szkolne cegiełki można było 
wygrać m.in. weekend dla 2 osób czy też profe-
sjonalną wędkę. Na gości czekały pyszne ciasta 
upieczone przez rodziców uczniów oraz kulinarne 
wspaniałości autorstwa szkolnych kucharek. 

(S), M.T.

Hitem pokazu mody był strój, w którym 
uczniowie będę reprezentować SP nr 18 
na międzyszkolnych konkursach

Festyny z aurą  
I po walce... Bez większych obrażeń wyszli 
z niej (od lewej) L. Kuśka, M. Wiśniewski, 
J. Kruk i R. Pinoczek. 

Festyn w Chwałowicach odbywał się pod hasłem „Dla małych 
i dużych”. 

Mówimy maj, myślimy majówka. Mówimy majówka, 
myślimy dobra zabawa, a przede wszystkim ... pogoda. 
Niestety – tej wiosny aura nas nie rozpieszczała, ale 
rybniczanie nie zwykli marnować okazji do festynowych 
zabaw.  

Podczas festynu w SP 2 czołowa rybnicka szachistka 
Agnieszka Matras rozgrywała pojedynki szachowe
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... uciekałem gdzie się dało, próbowałem wziąć się w garść, chyba 
wreszcie się udało... Te słowa mogłyby stać się mottem działań Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Psychicznie Chorych 
w Rybniku–Niedobczycach, gdzie na początku czerwca odbył się 
festyn integracyjny. 

Do wspólnego świętowania zaproszono podobne ośrodki z województwa 
śląskiego, a także Warsztaty Terapii Zajęciowej „Latarnia” z Rybnika.  
Z zaproszenia skorzystali także prezydent Adam Fudali i jego zastępczyni 
Ewa Ryszka. Podczas festynu odbywały się konkursy sportowe i intelek-
tualne, w których brali udział podopieczni zaprzyjaźnionych ośrodków. 
Były także występy artystyczne pensjonariuszy ośrodka, loteria fantowa,  
a wszyscy mogli spróbować domowych wypieków, zjeść grochówkę czy 
kiełbasę z grilla. Zaś gwiazdą festynu był kabaret Noł Nejm.  Nie zapo-
mniano też o darczyńcach ośrodka, którym wręczono pamiątkowe dyplomy 
w formie czeków.

— Festyn jest świetną okazją, aby się pokazać miesz-
kańcom miasta i dzielnicy oraz przekonać ich, że nie 
jesteśmy groźni i że u nas też są fajni ludzie — mówiła 
dyrektor ośrodka Danuta Szostakowska. — Chce-
my pomagać i jesteśmy otwarci na wszystkich. Takie 
spotkanie jest też okazją do wymiany doświadczeń, 
zacieśnienia współpracy, a przede wszystkim do do-
brej zabawy. W czasie trwania imprezy można było 
poznać metody pracy z osobami chorymi psychicznie 

i zwiedzić ośrodek,  jedyny w województwie śląskim, w którym lekarz psychiatra 
i psycholog wychodzą do chorych, odwiedzając ich w domach i sprawdzając 
postępy leczenia. — Staramy się tych ludzi przywrócić do normalnego życia. Często 
po kuracji w szpitalach i silnych lekach, nasi klienci mają problemy z wykonywa-
niem podstawowych czynności od wiązania sznurówek począwszy, przez mycie, 
sprzątanie po gotowanie. U nas uczą się na nowo funkcjonowania w społeczeństwie 
— wyjaśniała dyrektor D. Szostakowska. Ważny dla placówki jest minibus, 
dzięki któremu leczenie może kontynuować wielu pacjentów z całego Rybnika. 
Ośrodek jest otwarty całą dobę, można więc tu zawsze szukać pomocy.

Odwiedziny w Domu Samopomocy burzą wiele obiegowych opinii na 
temat osób psychicznie chorych. Często odbieramy ich jako niebezpiecz-
nych lub w najlepszym przypadku są postrzegani jako „inni”. Tymczasem 
tak naprawdę są to ludzie wrażliwi, których czasami okrutna rzeczywistość 
pcha na skraj choroby. Prowadzona m.in. przez Szpital dla Nerwowo  
i Psychicznie Chorych w Rybniku akcja „Schizofrenia – otwórzcie drzwi” 
czy integracyjne spotkania, jak to w Niedobczycach, pozwalają ludziom 
zdrowym lepiej poznać problem i przełamać lęk przed chorobą.

Tekst i zdj.: Fr.

urodzin, z przeznaczeniem na podobne okazje. Je-
den z uczestników festynu wykupił 20 losów, by mieć 
pewność wygranej – i wylosował dwie nagrody... 
Dochód z loterii zostanie przekazany na działalność 
charytatywną w dzielnicy. W tym roku nie udało się 
zorganizować zlotu trabantów, który miał na stałe 
wpisać się w kalendarz imprezy na szkolnym boisku. 
Organizatorzy zapowiadają, że w przyszłym roku 
postarają się „mydelniczki” ściągnąć.

Podsumowano też ogłoszony trzy miesiące temu, 
konkurs plastyczny zorganizowany przez Stowarzy-
szenie Przyjaciół Dzielnicy Maroko–Nowiny oraz 
Radę Dzielnicy pod hasłem „Moja dzielnica –  
tu żyję, tu mieszkam”, a skierowany do mieszkań-
ców w różnym wieku. Zamysłem organizatorów 
było przedstawienie zarówno ciemnych, jak  
i jasnych stron życia w dzielnicy, a sukcesem jest na 
pewno zbliżająca się do 100 liczba nadesłanych prac 
w różnych technikach plastycznych: malarstwie, gra-
fice, rysunku i fotografii. Wyróżniono wielu autorów 
i wręczono wiele dyplomów, zaś najciekawsze prace 
zostaną wykorzystane w planowanym  kalendarzu. 
Wbrew nazywaniu Nowin największą „sypialnią” 
Rybnika, Rada Dzielnicy Maroko - Nowiny nie śpi, 
ale robi wiele, by nie „zasypiali” również mieszkań-
cy. I nie chodzi tylko o czerwcowy festyn, w którego 
organizację, obok przewodniczącego zarządy 
RD Lecha Kuźniaka, najbardziej zaangażowane 
były Jadwiga Lenort, Maria Nabagło–Polanecka  
i Barbara Zielińska, które już zapraszaja na festyn 
w przyszłym roku.

D, (r)

c.d. ze strony 19

Moja dzielnica...
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Już po raz trzeci Stowarzyszenia Za-
bytkowej Kopalni „Ignacy” wraz z Radą 
Dzielnicy i Domem Kultury w Niewiadomiu  
zorganizowało Święto Pary. Głównym celem 
przedsięwzięcia jest promocja zabytkowej kopalni 
„Ignacy”, a przy okazji popularyzacja wiedzy na 
temat kulturowego dziedzictwa przemysłowego 
naszego regionu. Wpisana w rejestr zabytków kop. 
„Ignacy” staje się coraz częstszym celem turystów, 
i tych z bliska, i z daleka – ostatnio nawet z Nowej 
Zelandii, co świadczy o skuteczności promocji. 

Organizatorzy starają się, aby impreza miała 
dwojaki charakter. Z jednej strony – poważnej, 
naukowej konferencji, poświęconej w tym roku 
„nowemu życie maszyn parowych”, z drugiej – nie 
zapomina się o dobrej zabawie. Ciekawa była 
wystawa fotograficzna – dzieło Stowarzyszenia Fo-
tografików Bytomskich, którzy tereny zabytkowej 
kopalni wykorzystali na plener. Wernisaż odbył się 
w jednym z budynków kopalni, co dało niepowta-
rzalny efekt, zaś szyb Głowacki był tłem koncertu 
zespołu Frank Prus Trio. W czasie festynu można 
było spróbować skoku bungy, posłuchać muzyki 
czy zobaczyć rajdową grupę „Subaru”. Atrakcją 
drugiego dnia był wyjazd do zabytkowej kopalni 
rud srebrnonośnych w Tarnowskich Górach,  
a święto zakończyła wieczorna biesiada z zabytkową 
kopalnią w tle. Przy okazji zawiązał się też honorowy 
komitet deklarujący wsparcie dla działalności Sto-

warzyszenia Zabytkowej Kopalni „Ignacy”, a w jego 
skład weszli m. in. prezydent Rybnika, burmistrz 
Rydułtów, starosta rybnicki i wodzisławski. 

Kopalnia jest rajem dla pasjonatów i znawców 
historii przemysłu. Atrakcję stanowią dwie ma-
szyny parowe, z których jedna, pochodzaca z 1900 
roku, jest prawdopodobnie najstarszą, czynną ma-
szyną parową w Europie, a być może i na świecie. 
„Ignacy”, działający jako część kopalni „Rydułto-
wy”, nadal służy górnikom, bo odbywają się tam 
prace odwadniające i wentylacyjne. Tak więc widok 
„prawdziwego”, dołowego górnika, nie należy tu 
do rzadkości.  Być może już w niedługim czasie 
kopalni przybędzie kolejna atrakcja turystyczna, 
bo miasto pozyskało środki unijne na adaptację 
wieży ciśnień na punkt widokowy. Sukcesem 
Stowarzyszenia jest również umieszczenie zabyt-
kowej kopalni „Ignacy na turystycznym „Szlaku 
Zabytków Technicznych Województwa Śląskiego”, 
przygotowywanym przez Urząd Marszałkowski w 
Katowicach. Na liście znajdzie się blisko 30 obiek-
tów znajdujących się na obszarze od Częstochowy 
po Żywiec. Będą one miały wspólne oznakowanie, 
tablice informacyjne i co najważniejsze, wszystkie 
obiekty będą wspólnie promowane w folderach 
i przewodnikach. Zwiedzić zabytkową kopalnię 
„Ignacy” po prostu trzeba. A można to zrobić 
właściwie w każdej chwili, jednak trzeba wcześniej 
skontaktować się z członkami Stowarzyszenia, 
którzy zapewnią fachowego przewodnika. 

Kontakt tel.: 032/7294129                           Fr.

Wiele razy byłem sam...

Na festynie 
wszyscy 
dobrze 
się bawili...

Festyn integracyjny w Niedobczycach

Para w „Ignacym”



Jagoda ma 10 lat, ale na swoim koncie tyle 
sukcesów, że niejeden dorosły artysta mógłby 
jej pozazdrościć. Pierwszy raz na scenie wy-
stąpiła cztery lata temu i od tego czasu nie ma  
w regionie i poza nim konkursu recytatorskiego 
i śpiewaczego, z którego nie wróciłaby z na-
grodą. Jagoda Klimek na scenie czuje się jak 
przysłowiowa ryba w wodzie – tańczy, śpiewa, 
recytuje. Nie dziwi zatem statuetka „Diamen-
towej Rybki”, którą zdobyła wygrywając VII 
edycję Festiwalu Młodych Talentów im. 
J. Jeszka, zorganizowanego przez Śląskie 
Centrum Muzyczne „Muzyka i Ruch” i Pań-
stwową Szkołę Muzyczną. W dwudniowych 
przesłuchaniach wzięło udział 55 uczestników 
– instrumentalistów i wokalistów, do finału 
awansowało 13, a Grand Prix i wycieczkę do 
Eurodisneylandu ufundowaną przez Firo–Tour 
zdobyła ... oczywiście Jagoda. Podczas koncertu 
laureatów pokazała próbkę swoich możliwości, 
a występowała już na niejednej scenie – „Od 
przedszkola do Opola”, Festiwalu Kultury 
Młodzieży Szkolnej, „Karolince”, „Śląskim 
Śpiewaniu” i wielu, wielu innych. Mama nie 
kryje dumy z uzdolnionej córki. Mówi, że Ja-
goda bardzo lubi występy na scenie. Ona sama 
zapytana o to, co chciałaby robić, bez wahania 
odpowiada: — Być piosenkarką. J. Klimek nie 
jest jedyną wyróżnioną w Festiwalu Młodych 
Talentów. W poszczególnych kategoriach 
zwyciężali: Wojciech Chlapek (PSM Rybnik), 
Elżbieta Firla (PSM Jastrzębie), Michał Mar-
col (PSM Rybnik). W gronie laureatów byli 
też rybniczanie: Malwina Klimek, Katarzyna 
Sobek (ŚCM) oraz Krzysztof Grzegorzyca, 
Agata Błaszczyk, Aleksandra Kawałko i Alek-
sandra Raszyńska (PSM Rybnik). Wszyscy 
finaliści otrzymali statuetki złotych, srebrnych 
i brązowych rybek, dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe ufundowane przez ING Nationale 

Nederlanden i zaprezentowali swoje 
talenty na rynkowej scenie. 

Publiczność oklaskiwała też laureatów 
XXIV Festiwalu Piosenki Dziecięcej 
im. T. Paprotnego, zorganizowanego 
przez DK w Chwałowicach. Grand Prix 
zdobyła Małgorzata Nakonieczna 
z Kielc, w imieniu której nagrodę 
odebrał tata. W najmłodszej kategorii 
wiekowej I miejsce przyznano Ali-
nie Gwóźdź z Czerwionki–Leszczyn.  
W kolejnej grupie wiekowej najlepszą 
wokalistką okazała się obdarzona 
niezwykle silnym głosem filigranowa 
Klaudia Walencik, która była również 
laureatką tegorocznego festiwalu im. 
Ireneusza Jeszki. III miejsce zdobył 
Bartosz Sobik z OPP „Przygoda”. 
W najstarszej grupie wiekowej lau-
reatkami pierwszych miejsc zostały 
Malwina Klimek z Rybnika i Daria 
Plewa z Kluczborka, a trzecia była Katarzyna 
Sobek z Rybnika. Nie były to jedyne nagrody 
wręczone podczas koncertu „Dorośli dzie-
ciom” – wyróżniono też laureatów pleneru 
malarskiego „Miasto w kolorach tęczy” (o 
plenerze więcej  na str. 24). Utalentowani młodzi 
ludzie z towarzyszeniem orkiestry rozrywkowej 
„Borynia” pod dyrekcją Ryszarda Uchera 
wykonywali światowe i polskie przeboje, a ich 
młodsi koledzy z chęcią korzystali z innych 
atrakcji przygotowanych dla nich z okazji 
Dnia Dziecka – malowali buźki i bawili się na 
dmuchanych zjeżdżalniach. Szkoda tylko, że 
z czasem ilość dzieci malała, malała, malała... 
Najbardziej wytrwałe i „mrozoodporne” dzieci 
do zabawy wciągnął Mały Teatr Tańca z Ryb-
nickiego Centrum Kultury. Przy przerzedzonej 
już widowni Teatr Muzyczny z Gliwic przed-
stawił widowisko słowno–muzyczne „Niebo 

w dobrym humorze”, oparte na tekstach ks. 
Jana Twardowskiego. Wystąpiły dzieci z wokal-
no–muzycznego zespołu „Ychtis”, a wspólnie 
z nimi – aktor Bernard Krawczyk i znakomita 
wokalistka Ewa Uryga. 

Organizatorem uroczystości na Rynku było 
Rybnickie Centrum Kultury, ale tradycją 
stał się już udział w całym przedsięwzięciu 
ordynatora oddziału dziecięcego szpitala  
w Orzepowicach dr Grzegorza Górala. Postarał 
się o znaczących sponsorów, dzięki którym im-
preza się odbyła. Wszyscy darczyńcy otrzymali 
podziękowania nie tylko od organizatorów, ale 
i od dzieci. Miejmy nadzieję, że w przyszłym 
roku lato przyjdzie nieco wcześniej...

Jak zwykle o święcie wszystkich dzieci nie 
zapomniała Rada Dzielnicy Smolna, która 
zaprosiła milusińskich na Rancho Gena.  

Pogoda nie była sprzymierzeńcem plenerowej imprezy, o czym przekonali się występujący 
artyści. Z lewej Ewa Uryga i zespół „Yachtis”.                                         Zdjęcia: S, r

Tradycyjnie już impreza zorganizowana na rybnickim Rynku z okazji Dnia 
Dziecka obfitowała w szereg atrakcji. Szkoda jednak, że tym razem aura 
pokrzyżowała plany organizatorów i dzieci... Zatem tytuł przygotowanego 
dla dzieci widowiska opatrzyliśmy pytajnikiem...

Niebo w dobrym humorze?

Klaudia Walencik okazała się najlepszą wokalistką w swojej kategorii 
wiekowej w Festiwalu Piosenki Dziecięcej im. Tadeusza Paprotnego.   

Laureatka Grand Prix Festiwalu Młodych Talentów im. J. Jeszka 
Jagoda Klimek wraz z organizatorkami.   

c.d. na stronie obok
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Od 2001 roku dzieci zrzeszone w związku 
uczestniczą w spotkaniach integracyjnych  
z udziałem uczniów SP nr 13. Jak mówi Henryk 
Hoła, koło PZN liczy obecnie 137 członków z 
Żor, Rybnika i całego powiatu rybnickiego oraz 
29 podopiecznych – najmłodsi mają 4, 5 lat, naj-
starsi – 16. To właśnie dla dzieci dwa razy w roku 
organizowane są spotkania z okazji Dnia Dziecka 
i Mikołaja, zawsze z udziałem uczniów i nauczy-
cieli SP nr 13. Korzyści ze współpracy dostrzegają 
obie strony – dzieci niewidome i niedowidzące 
odkrywają własne możliwości, a uczniowie uczą 
się akceptować niepełnosprawność swoich rówie-
śników. — To bardzo udane spotkania, z których 
dzieci wynoszą wiele dobrego. Cieszą się też rodzice 
— mówi H. Hoła. Nauczycielki z SP nr 13 Dorota 
Kotas, Agnieszka Kuś, Dorota Jurczykowska  
i Brygida Skowronek podkreślają, że coraz wię-
cej młodych ludzi z ich szkoły chce uczestniczyć  
w podobnych spotkaniach. Potwierdzili to sami 
uczniowie klas 3 – 6, którzy przygotowali pro-
gram artystyczny, tym razem z myślą o imprezie 
pod hasłem „Bawmy się razem – podajmy sobie 
dłonie”. Największą frajdę sprawiły dzieciom 
wspólne śpiewy i wyliczanki oraz zabawy ruchowe 
i wiersze. W integracyjne spotkania zaangażowa-
ne są również Jolanta Kurasz, Urszula Dziewior, 
Ewa Laska i wicedyrektor SP nr 13 Grażyna 
Szarpak – Jondro, a radość sprawiają dzieciom 
zabawy i zajęcia plastyczne prowadzone przez 
nauczycielki szkoły. 

Jednak nie byłoby tych spotkań, gdyby nie 
zaangażowanie skarbnika rybnickiego koła PZN 
Ireny Rubaszek, której udaje się skutecznie pisać 

programy o dofinansowanie i pozyskiwać spon-
sorów. Jak mówi I. Rubaszek, na ogół wszystkie 
wnioski wygrywają, a skoro zawsze się udaje to  
i tym razem nie mogło być inaczej. Na organizację 
Dnia Dziecka koło pozyskało dofinansowanie  
z UM, a H. Hoła podkreśla przychylność miasta 
i dziękuje Adamowi Fudalemu i jego zastęp-
czyni Ewie Ryszce za pomoc i życzliwość, z jaką 
spoglądają na działalność koła i ludzi w nim 
związanych. 

Rybnickie koło PZN nie ma powodów do na-
rzekań – udaje im się organizować wspólne spo-
tkania i wyciecz-
ki, jak choćby te 
do kopalni soli 
w Bochni czy 
Kotliny Kłodz-
kiej, obdarowy-
wać paczkami 
mikołajkowymi 
najmłodszych 
i  in tegrować 
środowisko, jak 
podczas obcho-
dzonego w paź-
dzierniku Mię-
dzynarodowego 
Dnia Białej La-
ski. — Organi-
zujemy nie tylko 
wycieczki, ale i 
imprezy sporto-
we. We wrześniu 
odbędzie się IV 

już turniej szachowy o puchar prezesa — mówi 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej Antoni 
Niedźwiedź. W zawodach biorą udział również 
głuchoniemi oraz osoby zrzeszone w bielskim 
związku niewidomych. 

— Póki co, wiele nam się udaje. Chcielibyśmy 
jednak zachęcić niewidomych i niedowidzących, 
by zechcieli do nas przychodzić — przekonuje  
H. Hoła. Wiele osób nie wie o istnieniu pla-
cówki, niektórzy mają problem z dojazdem, 
opiekunem... Zapraszamy zatem do kontaktów z 
rybnickim kołem Polskiego Związku Niewido-
mych, które ma swoją siedzibę przy ul. Cegiel-
nianej 8a w Rybniku. Tam w każdy czwartek  
w godz. od 14.30 do 17.00 odbywają się dyżury,  
w czasie których czynny jest numer tel. 42 
22 331. — Z pewnością warto — przekonuje  
I. Rubaszek. Wiedzą o tym dzieci z SP nr 13, 
które pomagają swoim niedowidzącym kolegom 
spoglądać na świat..

(S)

To właśnie tam czekały na nich liczne atrakcje 
– zabawy i konkursy z nagrodami, przejażdżki 
na koniach, a czas umilał zespół „Przygoda”. 

Tuż przed Dniem Dziecka, swoje podwoje 
dla klientów otworzył w Rybniku sklep odzie-
żowy Vabbi Factory Outlet. Na uroczystość 
otwarcia przybył prezydent Rybnika A. Fu-
dali oraz wiceprezydent Ewa Ryszka, a przy 
tej okazji, poznańska firma Semex, która jest 
właścicielem sieci sklepów Vabbi FO, posta-
nowiła przekazać dzieciom z dwóch rodzin-
nych domów dziecka, wyznaczonych przez 
prezydenta Rybnika,  kosze pełne odzieży i 
obuwia. Prezes firmy Semax Mariusza Sze-
iba, zapewnieniał że nie była to jednorazowa 
akcja. — Będziemy pamiętać o tych dzieciach 
także przy okazji świąt Bożego Narodzenia 
czy Wielkiej Nocy. Radości i wdzięczności z 

przekazanych darów nie kryły zarówo dzieci, 
jak i ich opiekunowie.

O Dniu Dziecka nie zapomniała także 
rada dzielnicy Gotartowice. Niestety, szyki 
organizatorom pokrzyżował pogoda. Festyn 
zaplanowany na świeżym powietrzu, w skutek 
przenikliwego zimna odbył się w sali miejsco-
wej remizy strażackiej. W dzielnicy najmłodsi 
mieszkańcy bawili się po rycersku. Królowały 
więc konkursy sprawnościowe i zręcznościowe, 
przygotowane przez harcerzy z Gotartowic. 
Wszystkim tym próbom bacznie przyglądał 
się ze swojego tronu rycerz Gotothartowitz. 
Wszyscy którzy wykazali się wytrwałością  
i przeszli wszystkie próby, zostali pasowani na 
rycerzy i w ten sposób stali się przyjaciółmi 
miejscowego rycerza.

Nietypowo Dzień Dziecka świętowali milu-
sińscy z Przedszkola nr 13 w Chwałowicach,  

którzy w swojej placówce... spędzili noc. 
Oprócz gier i zabaw przy dźwiękach gitary, 
wychowankowie mieli możliwość wykazania się 
swoimi zdolnościami plastycznymi, ruchowymi 
i literackimi, a także umiejętnością orientacji. 
Podczas zabawy w „podchody” przedszkolaki 
musiały połączyć w całość pociętą na części 
mapę, z zaznaczonym miejscem ukrytego skar-
bu, którym okazały się... słodycze. Zanim odby-
ła się dyskoteka dzieci upiekły jeszcze kiełbaski, 
a potem zmęczone, ale zadowolone i pełne 
wrażeń udały się na zasłużony odpoczynek. 
Rano po gimnastyce zjadły pyszne śniadanko 
i słodki poczęstunek. „Zielona noc” na długo 
pozostanie w pamięci wszystkich wychowanków 
Przedszkola nr 13.

(S), (r), Fr.

— Najważniejsza jest integracja widzących z niewidzącymi — mówi Henryk Hoła, 
przewodniczący rybnickiego koła Polskiego Związku Niewidomych. — Dzieci 
udowadniają, że można pokonywać bariery — dodaje Irena Rubaszek. — Korzyści 
czerpią również nasi uczniowie — przekonują nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 
13. Co działa tak mobilizująco? Organizowane od kilku lat w siedzibie rybnickiego 
Koła Polskiego Związku Niewidomych spotkania z okazji Dnia Dziecka.  

Podajmy sobie dłonie

Spotkanie z okazji Dnia Dziecka w siedzibie koła PZN upłynęło zgodnie z hasłem imprezy 
„Bawmy się i podajmy sobie dłonie”.                                                                            Zdj.: s 

c.d. ze strony obok
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Ponad 90 gazetek szkolnych reda-
gowanych w placówkach szkolnictwa 
specjalnego w całej Polsce zgłoszono do 
konkursu zorganizowanego już po raz 
drugi przez Specjalny Ośrodek Szkol-
no–Wychowawczy w Rybniku.

Szkolnictwem specjalnym objęte są dzieci 
i młodzież niepełnosprawna intelektualnie 
– od lekkiego opóźnienia aż do głębokiego 

upośledzenia, ale również 
z zaburzeniami zachowania 
oraz z dysfunkcjami wzroku, 
słuchu, narządów ruchu oraz 

dzieci przewlekle chore. 
Redagowanie gazetek 
spełnia funkcję dydak-
tyczną, ale również terapeutyczną – zachęca 
do angażowania się w życie szkolnej spo-
łeczności, uczy pracy w zespole, integruje. 
Część gazetek, szczególnie te redagowane 
w ośrodkach dla dzieci głęboko upośledzo-
nych, kierowana jest do rodziców i spełnia 
funkcję informacyjną.   

Wczytując się w uwagi i wnioski ponad 30 
osobowej (!) grupy jurorów – wybitnych spe-
cjalistów w dziedzinie szkolnictwa specjalne-
go, trzeba przyznać, że podeszli oni do dzien-
nikarskiej działalności uczniów, ale również 
wspomagających ich pedagogów, bardzo 
poważnie. Oceniano walory dydaktycz-
no–wychowawcze pism, wkład własny dzieci 
i młodzieży w redakcję, komunikatywność 
i atrakcyjność czytelniczą oraz szatę graficzną 
i profesjonalizm formalny. Niektóre gazetki 
startowały również we wprowadzonej for-
mule internetowej. I właśnie tu największy 
sukces osiągnęli uczniowie SOSW w Ryb-
niku i ich gazetka „Nowinki”, zdobywając 
I miejsce przed „Kleksem” z Zespołu Szkół 
Specjalnych z Tychów i „Ekolożkiem” ZSS 

im. Janusza Korczaka we Wrześni. W formule 
tradycyjnej triumfował właśnie „Ekolożek”, 
a za nim uplasowały się „Pismaczek” z Chorzowa 
i „Witaminka” z ZSS Przyszpitalnych z Tarnowa. 
Wręczono też wyróżnienia, w tym indywidualne 
dla autorów poszczególnych artykułów oraz 
opiekunów redakcji. Szkoda, że organizatorzy nie 
wprowadzili dodatkowej kategorii konkursowej 
– na najbardziej oryginalną nazwę. Nam podo-
bały się szczególnie: „SOS czyli Sami o Sobie” 
z Opola, „Bez Igieł” (zespół szkół przy szpitalu 
w Jastrzębiu), „Czujnik” (ośrodek dla dzieci nie-
widomych) czy „Gazetka Szczęśliwego Ucznia” 
(choć mamy wątpliwości, że taki istnieje). 

Uroczystość wręczenia nagród, a dzięki 
pozyskaniu przez SOSW sponsorów, było ich 
sporo, odbyła się w Powiatowej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej. Nadano jej tradycyjnie 
bogatą oprawę artystyczną: ze spektaklem o 
najważniejszych w życiu człowieka wartościach: 
wierze, nadziei, miłości i tolerancji wystąpił te-
atr „Znak zapytania” z Tychów, zaprezentowały 
się też dziewczyny z rybnickiego ośrodka.

(r)

To był jeden z tych dni kiedy nie chce się 
wychylić nosa z domu. Ale im się chciało! 

Kilkudziesięciu młodych ludzi nie przestraszyło 
się deszczu i przejmującego zimna; zwyciężyła chęć 
malowania, rysowania i szkicowania zakątków Ryb-
nika. Dopiero drugiego dnia pleneru malarskiego 
na chwilę zaświeciło słońce. Zabrakło tylko tęczy, 
a szkoda... Wówczas plener, który organizatorzy zaty-
tułowali „Miasto w barwach tęczy” byłby „na czasie”. 
Tymczasem sprawił młodym artystom nie lada kłopot: 
— Młodzież niezbyt trafnie odczytała i zinterpretowała 
temat. Zabrakło fantazji i twórczej interpretacji, co prace 
zubożało; mieliśmy za to wiele typowych pejzaży z tęczą. 

Jednak i tak należy podziwiać młodych ludzi, 
że mimo niesprzyjającej aury postanowili 
wziąć udział w plenerze — mówi Bogumiła 
Karaś–Lapczyk, która 7 lat temu zaini-
cjowała imprezę. Były oczywiście prace, 
które szczególnie spodobały się jurorom 
– Marianowi Rakowi, Ewie Wojaczek, 
Bogumile Karaś–Lapczyk oraz Grażynie 
Zarzeckiej–Czech, która zaprosiła kilku 
młodych ludzi do udziału w profesjonalnym 
plenerze malarskim z udziałem artystów 
z całego kraju. Będzie to Ola Truszowska 
z MDK, która w trakcie dwóch plenero-
wych dni wykonała kilkanaście prac oraz 
rybniccy gimnazjaliści – Kasia Kuszowska, 
Angelika Hajduk, Agata Tymon, Dominika Sierny i 
Szymon Jania. W gronie pozostałych wyróżnionych 
gimnazjalistów znaleźli się Danuta Podbioł, Anna 
Adamczyk, Weronika Wójtowicz i Ola Piasecka. W 
najmłodszej kategorii wiekowej wyróżniono również 
Igę Wieczorek, Natalię Sałacką, Paulinę Franczuk, 
Martynę Miśkiewicz (wszystkie SP 34) oraz Martę 
Zaik (SP 16). W kolejnej kategorii wyróżniono Klau-
dię Wilm z Jejkowic, Wojciecha Kowalskiego, Kamilę 

Kos (SP 16) oraz Łukasza Bednorza (SP 34). 
W tegorocznym plenerze zorganizowanym z oka-

zji Dnia Dziecka przez Rybnickie Centrum Kultury 
wzięło udział 74 uczniów i 13 opiekunów z 22 szkół 
podstawowych i gimnazjów nie tylko z Rybnika, ale 
i Jejkowic oraz z Młodzieżowego Domu Kultury. 
Jurorzy oceniali prace na płycie Rynku, który dzięki 
kolorowym pracom, mimo niepogody, mienił się 
barwami tęczy...                                                         (S)

W barwach tęczy?

II Ogólnopolski Konkurs Gazetek Placówek Szkolnictwa Specjalnego

Uczniowie do piór i... klawiatur!
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Mimo niepogody młodzież z chęcią uczestniczyła w plenerze. 
Zdjęcia: S i Fr.

Rozłożone na Rynku prace oceniali jurorzy i mieszkańcy. 

Zwycięski zespół „Ekolożka” z Wrześni.

W fomule internetowej najwyżej oceniono redaktorów ryb-
nickich „Nowinek”.
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Dyrektor szkoły–jubilatki Elżbieta Mi-
gas: — Przez te wszystkie lata szkoła zmie-
niła swój wygląd, stawała się coraz bardziej 
funkcjonalna i nowoczesna. Jednak mimo 
upływu dziesiątek lat, zawsze za główny cel 
stawiała sobie dobro ucznia, a edukacja  
i wychowanie do dziś się uzupełniają. Jakie 
chwile przeżywali uczniowie i nauczyciele tej 
szkoły na przestrzeni wieków zaprezentują 
sami uczniowie. I zaprezentowali, dodajmy 
w sposób bardzo pomysłowy – nie było więc 
nudnego przypominania dat i wydarzeń  
z historii placówki, ale dynamiczna opo-
wieść z udziałem dwóch redaktorek, które 
przygotowują folder na jubileusz Szkoły 
Podstawowej nr 3. To od nich dowiedzie-
liśmy się, że placówka została oddana do 
użytku w 1906 r., w czasach zaboru pruskie-
go, kiedy to surowo karano wszelkie prze-
jawy polskości, więc lekcje odbywały się 
wyłącznie w języku niemieckim. Wówczas 
nauka nie była obowiązkowa, a edukacja 
była przywilejem. Dopiero plebiscyt na 
Górnym Śląsku sprawił, że Paruszowiec 
powrócił do Macierzy, a z czasem placówka 
doczekała się nadania imienia św. Stanisła-
wa Kostki. Jaka przed wojną była SP nr 3 
dowiedzieliśmy się z wywiadu przepro-
wadzonego przez redaktorki z uczennicą, 
która wcieliła się w rolę Józefiny Szklar-
skiej, pamiętającej „jak to downij w szkole 
bywało”: — Jak jo chodziła do tej szkoły, 
ani tych komputerów, ani inkszej elektroniki 
nie było. Gorzyj, my ani zeszytów ni mieli, 
ino my na takich tabliczkach pisali i nikere 
synki jak do dom szli, to te tabliczki do kapsy 
wsadzili i im się to wszystko powyciyrało  
i już zaś nie wiedzieli czego się mają w doma 
uczyć. A rechtory były ostre... Na „pracach” 
rechtorka uczyła nas warzyć i szyć, a synków 
– gwoździe przybijać. Gimnastyka była 
najlepszo, ina my takij fajnyj sali ni mieli.  
Z pewnością, bo sala gimnastyczna powsta-
ła dużo później, ale zanim do współczesno-
ści przejdziemy... 

Podczas II Wojny Światowej, której 
tragiczne losy młodzież przedstawiła  
w dynamicznym tańcu, placówka nie 
zaprzestała działalności. Wówczas to in-
tensywnie nauczano języka niemieckiego 
i karano wszelkie przejawy oporu, a pod 
koniec wojny budynek szkoły zmieniono na 
siedzibę Volkssturmu. Jednak już w kwiet-
niu 1945 r. kierownictwo placówki objął 
Polak Szczepan Młyński, a miesiąc później 
naukę rozpoczęło 532 uczniów. W 1946 r.  

oddano do użytku liczącą 160 książek bi-
bliotekę, a w latach 60. szkoła uzyskiwała 
najlepsze wyniki nauczania w powiecie. To 
od pomagających redaktorkom harcerzy 
dowiedzieliśmy się o latach powojennych, 
a w podróży w czasie pomogły zdjęcia – te  
z sal lekcyjnych, z udziałem nauczycieli oraz 
uczniów, jak choćby to dokumentujące 
sukces i brązowy medal zdobyty w 1968 r. 
na Ogólnopolskich Igrzyskach Zimowych. 
Uczniowie złapali też za kielnię i „cegły”, 
by pokazać, jak w roku 1982 dobudowano 
3 piętro budynku szkoły, co zwiększyło 
liczbę sal lekcyjnych. Kolejna rozbudowa 
nastąpiła w latach 90., a do użytku oddano 
nowe skrzydło budynku, mieszczące salę 
gimnastyczną, bibliotekę z czytelnią, aulę 
i świetlicę. W 1998 r. przywrócono szkole 
imię przedwojennego patrona, a w 2002 r. 
placówka przyjęła dzieci z SP nr 4 z Ligoty, 
gdzie utworzono Gimnazjum nr 10.  

Panie redaktorki zakończyły pracę,  
o efektach której przekonali się wszyscy 
zebrani na jubileuszu goście. „Cieplutki, 
wprost z drukarni” folder o historii szkoły 
trafił do przedstawicieli władz miasta, rad 
dzielnic Paruszowiec Piaski i Ligoty–Li-
gockiej Kuźni i nauczycielskich związków 
zawodowych, do emerytowanych nauczy-
cieli i dyrektorów tej placówki, absolwen-
tów, grona pedagogicznego oraz uczniów  
i ich rodziców. W folderze zabrakło tylko 
najnowszych wydarzeń, ale o tych napisze 
już inna redaktorka ... 

Uroczystości 100–lecia placówki roz-
poczęły się od mszy św. i odsłonięcia  
w szkole pamiątkowej tablicy, w którym 
uczestniczyli dyrektor Elżbieta Migas, 
prezydent Adam Fudali i przedstawiciele 
fundatora jubileuszowej tablicy czyli Rady 
Dzielnicy Paruszowiec–Piaski – Helena 
Szuleka (przewodnicząca RD) i Andrzej 
Oświecimski (przewodniczący zarządu). 
W wiekowej szkole uczy się obecnie 531 
uczniów, a o ich wiedzę dba 40 nauczycieli. 
Społeczność „stulatki” wspólnie z miesz-
kańcami Paruszowca – Piasków świętowała 
też na jubileuszowym festynie, podczas 
którego RD obdarowała wszystkich 
uczniów słodyczami. Oby słodkie były ko-
lejne lata edukacji zarówno dla dzieci, jak 
i nauczycieli, a z pewnością dziennikarze 
spisywać będą kolejne wyjątkowe zdarze-
nia z dziejów Szkoły Podstawowej nr 3. 

(S)

Trójka na szóstkę!

„Wiedza jest jak wielki ogień. Jedni mają obowiązek dorzucać do niego drzewo, 
inni roznoszą święty płomień po kraju” — tablica z takim napisem, ufundowana 
przez Radę Dzielnicy Paruszowiec – Piaski zawisła w świętującej 100–lecie 
Szkole Podstawowej nr 3 im. św. Stanisława Kostki. 

Podczas II Wojny Światowej SP nr 3 nie zaprzestała działalności.

O latach powojennych opowiedzieli harcerze ... i zdjęcia.

W 1982 r. dobudowano 3 piętro budynku SP nr 3.

Najnowsze wydarzenie z historii szkoły.                               Zdjęcia: s.



Zamysłowska szkoła, dziś SP nr 6, mimo, że nie dorównuje 
wiekiem osadzie Zamysłów Farny powstałej formalnie na 
początku XVII w., swój wiek ma – i to dokładnie... 

100–lecie Szkoły Podstawowej nr 6

Z prapradziadkiem 
w jednej ławce...

Dyrektor Mieczysław Woźnica przyjął właśnie gratulacje od przewodniczącego RD 
Franciszka Kurpanika.

Dzieci z SP 6 są rozśpiewane i roztańczone
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Wprawdzie jubileusz przypadł w grudniu 
ub. roku, jednak uroczystości rocznicowe za-
planowano na koniec roku szkolnego, by mógł 
się z tej okazji również odbyć rodzinny festyn. 
Dzięki sprzyjającej aurze powrót z inaugurującej 
obchody jubileuszu mszy w niedalekim kościele 
pod wezw. Niepokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Marii Panny, był przyjemnym spacerem.

Ze szkołą w (lub „na”, jak mówią miejscowi) 
Zamysłowie, od 1945 roku dzielnicy Rybnika, 
związanych jest kilka pokoleń mieszkańców. Cho-
dzili już do niej prapradziadkowie dzisiejszych 
uczniów, bo to dzielnica prawdziwych „pnioków”, 
jak nazywa się tu, w odróżnieniu od przelotnych 
„ptoków” i ledwie zakorzenionych „krzoków”, 
rdzennych mieszkańców. Kiedy w latach 80., 
niedaleko, tuż za wiaduktem, pobudowano 
osiedle, do momentu oddania tam szkoły w SP 
6 uczniów gwałtownie przybyło i rozpoczął się... 
proces integracyjny. Ciekawe rodzinno–zawodo-
we koligacje ze szkołą są związane z długoletnią, 
jeszcze przedwojenną, nauczycielką Agnieszką 
Brzęczek. Uczennicą „6”, a później nauczycielką 
była jej córka Renata, która wyszła za mąż za 
Jana Chrzanowskiego – muzyka i pedagoga w 
rybnickich szkołach, a potem dyrektora szkoły 
muzycznej w Wodzisławiu. Ich syn Sławomir 
– również absolwent zamysłowskiej szkoły – to 
dziś odnoszący wiele sukcesów w kraju i zagranicą 
znakomity dyrygent, szef Filharmonii Zabrzań-
skiej. Również jego żona Henryka jest absolwent-
ka „6”, i tu, jako świeżo upieczona polonistka, 
odbywała praktykę. Tu chodził do szkoły ich syn 
Sebastian, a dziś uczennicą VI klasy, znakomitą 
zresztą, jest druga latorośl – Dominika, która 
miała spory udział w organizacji jubileuszowej 
akademii. A zaproszono na nią również innych 
absolwentów: z Kolonii przyjechał Mirosław Kra-
kowczyk – szef stewardów Lufthanzy, z Tybingi 
jego wychowawczyni Małgorzata Broża, był ks. 
Eugeniusz Kwaśny – główny ekonom prowincji 
poznańskiej o. franciszkanów i komisarz Krzysz-
tof Kazek ze Śląskiej Komendy Policji. „Szóstkę” 
kończyła Aleksandra Nowara – rzecznik prasowy 
Komendy Miejskiej Policji w Rybniku oraz olim-
pijczyk, koszykarz Justyn Węglorz.

W uroczystości uczestniczyli również zasłu-
żeni pedagodzy, a wśród nich Henryka Droz-
da, Stefania Kempny, Janina Skrzypiec i inni 
byli pracownicy „jubilatki”. Wspomniano też 
pedagogów, którzy ze względu na stan zdrowia 
przybyć nie mogli, jak Stefania Harazim lub 
jubileuszu nie doczekali – jak Łucja Biegesz, 

Maria Złotoś, dyrektor 
Mieczysław Miliński czy 
wieloletnia woźna Otylia 
Chrószcz.

Na ręce kolejnego ab-
solwenta szkoły, a na-
stępnie jej dyrektora Mieczysława Woźnicy, 
który funkcję tę objął przed 20 laty z okładem 
i przeszedł ze „swoją” szkołą przez trudne lata 
transformacji i reformy oświaty, gratulacje złożyli 
przedstawiciele miasta, samorządu dzielnicowe-
go kuratorium oświaty i związków zawodowych. 
Dla dyrektora M. Woźnicy to ostatni w szkol-
nictwie rok szkolny – przechodzi na emeryturę i 
również z tej okazji odebrał wiele podziękowań 
i gratulacji. 

Prezydent Adam Fudali podziękował kierow-
nictwu szkoły i gronu nauczycielskiemu za trud 
włożony w prowadzenie procesu edukacyjnego 
oraz podtrzymywanie dobrych tradycji szkoły, 
a uczniom życzył, by „... stała się ona dobrą pod-
stawą do dalszego kształcenia umożliwiającego 
odnalezienie swojego miejsca w życiu”. Prze-
wodniczący zarządu Rady Dzielnicy Franciszek 
Kurpanik, również absolwent zasłużonej 
„100–latki” przyznał, że czuje się z nią 
związany, jednak nie poprzez mury, ale 
głównie ludzi. Okolicznościowe prze-
słanie władz kuratoryjnych przekazała 
dyrektor Maria Lipińska, zaś życzenia od 
nauczycielskiej „Solidarności” – Urszula 
Grzonka. Goście, a wśród nich wiceprezy-
dent Józef Cyran i przewodniczący Rady 
Miasta Michał Śmigielski wpisali się do 
jubileuszowej księgi pamiątkowej.

Występom artystycznym uczniów to-
warzyszyła multimedialna prezentacja 
dziejów szkoły ilustrowana dawnymi, ale 
i zupełnie współczesnymi fotografiami, 
które wśród zebranych budziły żywe 
emocje i wspomnienia z czasów związ-
ków z tą placówką. Szkoła przeszła też 
incydent nadania jej w 1970 roku imienia 
radzieckiego żołnierza, który ponoć zginął 
w okolicy w czasie walk w 1945 r. Fakt ten 
budził jednak wątpliwości, a imię Borysa 
Pacholczyka nigdy w świadomości szkolnej 
społeczności mocno nie zaistniało, dlatego 
formalnie nadanie imienia unieważniono. 
Ale jest faktem, że z czasów wojny budynek 
szkoły wyszedł mocno okaleczony. 

Jubileusz, mimo, że ważny, nie przysła-
nia jednak rzeczywistości szkoły. Aktual-

nie uczęszcza tu niespełna 180 dzieci (w latach 
1985–1988 było ich ...760), a grono pedagogiczne 
liczy 14 osób. Od kilku już lat Szkoła Podstawowa 
nr 6 plasuje się w pierwszej trójce rybnickich 
szkół, jeśli chodzi o wyniki testów uczniów po VI 
klasie, co dobrze świadczy o poziomie nauczania 
w tej placówce. W ostatnich latach poczyniono 
tu sporo inwestycji: zmodernizowano szkolną 
kotłownię zakładając ogrzewanie gazowe, wymie-
niono wszystkie okna, odnowiono elewację. W 
najbliższym czasie miasto obiecuje remont dachu 
oraz budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią. 
Tak więc sędziwa stulatka ma się zupełnie dobrze. 
Dobrze też czują się tu uczniowie, skoro twierdzą, 
że „...wprawdzie w szkole bywa nudno, ale bez niej 
– jeszcze nudniej.”

(r)

Mieszkanki Zamysłowa szukają na tablach nie tylko siebie,  
ale i swoich najbliższych.
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Jubileusz był okazją do uroczystego święto-
wania z udziałem gości – władz miasta, daw-
nych dyrektorów i nauczycieli, duchownych, 
absolwentów, kierowników zaprzyjaźnionych 
szkół i przedszkoli oraz gospodarzy – obecnych 
nauczycieli, dyrektorów i uczniów. Ci pierwsi, 
jak na gości przystało, chętnie wspominali 
dawne szkolne dzieje i włączali się do wspól-
nej zabawy, ci drudzy – do zabawy zachęcali 
i prezentowali jak upływa ich szkolne życie  
w „13”. Chwalili się dbałością o zdrowie i tężyznę 
fizyczną, obyciem scenicznym i efektami pobytu 
na „zielonej szkole”. Uczniowie udowodnili, że 
śpiewająco znają angielski, a nauczyciele – swoją 
pracę. — Jesteśmy w szkole marzeń, tu chce być 
każdy z nas — przekonywano. Dlaczego? Bo 
w SP nr 13 działa kółko muzyczne, plastyczne, 
recytatorskie, teatralne, matematyczne i reli-
gijne, zdarzenia opisuje gazetka „Miszmasz”, 
a w ramach programu „Socrates Comenius” 
placówka współpracuje ze szkołami w Anglii, 
Francji i Hiszpanii; utrzymuje też kontakty z cze-
ską szkołą w Vitkovie, która z okazji jubileuszu 
przysłała na ręce dyrektora szkoły serdeczne 
życzenia. Ale nie zawsze tak było... 

Na przestrzeni 95 lat SP nr 13 była świadkiem 
różnorodnych zmian – historycznych, poli-
tycznych, obyczajowych, ale przede wszystkim 
szkolnych. Zmieniały się programy, metody 
nauczania i metody wychowawcze, a przez 

szkołę przewinęło się tysiące uczniów, w więk-
szości chwałowiczan. W. Mickiewicz: — Dziś 
jesteś uczniem tej szkoły, jutro jej absolwentem,  
a pojutrze rodzicem dziecka, które się tutaj 
kształci. To właśnie uczniowie są bohaterami 
tego jubileuszu. Nie tylko obecni, ale i ci, którzy 
o swoich uczniowskich latach mówią jedynie w 
czasie przeszłym. Prześledźmy wspólnie z nimi 
historię szkoły, która w czasie 95 lat przecho-

dziła różne koleje 
losu – była szkołą 
pruską, po odzyska-
niu niepodległości 

– polską, a w okresie II wojny światowej znowu 
uczono w niej po niemiecku. Stefania Oleś* 
siedmioletnia wtedy Stefka wspomina wrzesień 
1939 r.: — Przygotowana jest nowa sukienka, 
buciki i najważniejsze – duża „tyta” pełna „bom-
bonów”. Rankiem 1 września budzi mnie zapła-
kana mama. (...) Po kilku dniach z niepokojem, 
przerażeniem i smutkiem idę do szkoły, gdzie za-
miast jeden, dwa, trzy słyszę „ajn”, „cwaj”, „draj”. 
Przez pięć lat usiłują mnie zniemczyć. Daremnie. 
Placówka była kolebką harcerstwa – nazwiska 
tych, którzy oddali życie za Polskę uwiecznione 
zostały na pamiątkowej tablicy umieszczonej w 
budynku, a szkoła przyjęła imię Bohaterskich 
Harcerzy Rybnika–Chwałowic. 

Maria Bienek, emerytowana nauczycielka 
o początkach lat 60.: — Dzieci przychodziły 
do szkoły nieprzygotowane do nauki – nie było 
„zerówek”, a nie wszyscy uczęszczali do przed-
szkola. Ilość uczniów w klasach przekraczała 30, 
pracowaliśmy na dwie zmiany, a lekcje kończyły 
się o 17.00. Klasy były salami lekcyjnymi, gimna-
stycznymi oraz szatniami, a toalety znajdowały się 
na podwórku. Jedyne, co było bardzo wygodne to 
ławki. W użyciu były stalówki, a atrament wlewało 
się do kałamarzy, umieszczanych na środku 
ławki. Jerzy Frelich, zastępca prezydenta mia-
sta: — Mógł to być rok szkolny 1953/54, byłem 
wtedy w szóstej klasie, a pracę rozpoczął młody 
nauczyciel Władysław Tomczak, który uczył nas 

fizyki, wychowania fizycznego i prowadził SKS. 
A były to czasy kiedy marzeniem było posiadanie 
piłki nożnej i nart. Ale nasz nauczyciel skomple-
tował drużynę narciarską i postawił przed nami 
ambitny cel – udział w zimowych igrzyskach szkół 
podstawowych. Dostaliśmy nowy sprzęt – narty 
tzw. „sklejki” z wiązaniami typu „Kandahar”! (...)  
I stanęliśmy „na pudle”, a pan Tomczak był z nas 
dumny! Pozdrawiam go po latach!

Pod koniec lat 60., dzięki ofiarności rodziców 
i kop. „Chwałowice” w SP nr 13 wybudowano 
salę gimnastyczną, toalety i pomieszczenia 
administracyjne. Ks. Romuald Adamski: 

— Ze szkołą po raz pierwszy 
zetknąłem się w 1962 r. Bez 
niej nie byłoby późniejsze-
go technikum, seminarium  
i dalszych studiów. W chwa-
łowickiej szkole nauczyłem 
się czytać, pisać, liczyć, ale 
także zdobyłem kartę rowe-
rową i ... zamiłowanie do 
języka polskiego. Dyscypliny 
uczyłem się nosząc granato-
wy mundurek z tarczą (...). 
Zygmunt  Kula, dyrektor 
Zespołu Szkół Budowla-
nych: — Moja przygoda ze 
Szkołą Podstawową nr 1  
w Chwałowicach rozpoczęła 
się 1 września 1960 r. (...) 
Dwie rzeczy zaprzątały wtedy 
moją uwagę – jak to będzie 
i czy dostanę „tytę”. „Tytę” 

dostałem, a okres szkoły podstawowej wspomi-
nam niezwykle serdecznie – ciekawe lekcje na 
Kusiowcu i biologię z panią Neuman-Grzenik, 
geografię z panem Pająkiem, a także letnie  
i zimowe zajęcia sportowe z panem Topolnickim. 
Mimo, że szkoła nie posiadała sali gimnastycznej, 
nikt z nas nie miał skrzywionego kręgosłupa  
i większych problemów zdrowotnych. Oby dzisiejsi 
i przyszli uczniowie tak serdecznie wspominali 
swoją podstawówkę jak ja.

W związku z reformą administracyjną w 1973 r.  
Chwałowice wcielono do Rybnika, a ówczesna 
Szkoła Podstawowa nr 1 stała się SP nr 13. 
Daniela Lampert, sekretarz miasta Rybnika: 
— Trzydzieści lat temu opuściłam mury mojej 
podstawówki, ale jak rozpoczynałam naukę 
to była chwałowicka „jedynka”. Mówię mojej,  
a właściwie naszej, bo ukończyli ją też mój 
osiemdziesięcioletni ojciec Rajmund i dwaj bracia 
– Gerard i Adam. (...) Mimo upływu lat doskona-
le pamiętam nauczycieli, a w szczególności moją 
wychowawczynię panią Jończyk i ówczesnego 
dyrektora śp. Józefa Poloka. (...) Wzbudzał po-
strach nawet wśród najgorszych „chacharów”,  
a największym „zagrożeniem” był dywanik w jego 

— Najważniejszym celem, który od początku 
funkcjonowania tej szkoły przyświecał wszystkim 
nauczycielom było wychowanie, nauczanie  
i dobro dziecka. Jesteśmy kontynuatorami tej 
dewizy i mamy nadzieję, że nasi absolwenci 
nadal będą przyczyniać się do rozwoju tej ziemi 
— mówił Wacław Mickiewicz, dyrektor 
obchodzącej 95–lecie istnienia Szkoły 
Podstawowej nr 13. 

Szczęśliwa „13”!
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Uczniowie świętowali, a dyrektor Wacław Mickiewicz podsumował 95–lecie istnienia SP nr 13.                                                Zdjęcia: s 

* W relacjach byłych uczniów i nauczycieli wyko-
rzystano wypowiedzi zamieszczone w folderze, przygo-
towanym z okazji jubileuszu 95–lecia SP nr 13. 



Obecnie w skład SOS–W, mieszczącego się 
przy ul. Piasta, wchodzą Szkoła Podstawowa nr 
7, Gimnazjum nr 15 oraz internat, ale początki 
szkolnictwa specjalnego w naszym mieście nie 
należały do łatwych. 

— Życie szkolne jest nowelą, której nigdy nie 
masz dosyć, wczoraj zabrzmiał pierwszy dzwo-
nek, dzisiaj czas wspominać losy — śpiewali 
do muzyki z popularnego „Klanu” uczniowie 
jubilatki. Powspominajmy więc... 

Wszystko zaczęło się w 1946 r. kiedy z ini-
cjatywy Bronisława Małeszczyka w Rybniku 
powstały pierwsze klasy szkoły specjalnej, a 
siedzibą maleńkiej wówczas szkółki była SP 
nr 5 (obecny budynek II LO). Stefania Polok 
(na zdj.), która w szkole 
pracowała przez 31 lat, 
od początku jej istnienia, 
wspomina, że ze względu 
na brak miejsca zajęcia 
odbywały się co drugi 
dzień, dopiero po prze-
niesieniu się na ul. Ko-
ściuszki, do wilii mecenasa 
Tchórzewskiego sytuacja 
się poprawiła. To wła-
śnie tam powstała szkoła, 
której kierownikiem zo-
stał B. Małeszczyk. Kiedy 
placówka zaczynała się 
rozrastać podjęto decyzję 
o wybudowaniu w mieście 
szkoły i internatu. — W pomieszczeniach,  
w których znajdujemy się obecnie, jesteśmy od 
1974 roku — mówiła H. Lach–Opalkowska, 
która pracuje w szkole od 1979 r, a „dyrektoru-

je” od 1999 r. — W 
naszej placówce 
powstały oddziały 
tzw. szkoły życia; 
swój początek mia-
ła też szkoła za-
wodowa. Ogromną 
rolę odegrała Aniela Rojek, która dostrzegła 
szansę, aby dzieci również z tej szkoły mogły 
wyuczyć się zawodu i znaleźć pracę. Kiedy 
szkoła przeniosła się do budynku na Piasta i 
została powiększona o internat funkcjonowała, 
jako Państwowy Zakład Wychowawczy, który 
później przekształcił się w Specjalny Ośrodek 
Szkolno–Wychowawczy. — Szkoła życia ma 

dziś odrębną siedzibę, podobnie 
jak szkoła zawodowa; te placówki 
powstały tutaj, z pomysłów ludzi, 
którzy poświęcili tej szkole swoje 
życie — podsumowała dyrektor 
SOS–W, która dziękowała za 
zaangażowanie i serce nie tylko 
obecnej 52–osobowej kadrze 
nauczycieli, ale również ich 
wyjątkowym poprzednikom – dy-
rektorom i nauczycielom: — To 
oni przekazali nam to, co najlep-
sze, a my przekazujemy to innym 
— mówiła H. Lach–Opalkowska. 
Dla dyrekcji i grona najważniej-
sza jest świadomość, że przez te 
wszystkie lata dzieci związane z 

placówką zawsze mogły liczyć na pomoc. Tak 
pozostało do dziś, i jak mówi dyrektor SOS–W, 
absolwenci często odwiedzają szkołę, dzielą 
się swoimi kłopotami i problemami: — Taką 

jesteśmy szkołą, może niewielką, ale na pewno 
z sercem — mówi H. Lach–Opalkowska. 

Zebrani na uroczystości goście – przedsta-
wiciele miasta i Rady Dzielnicy, dyrektorzy 
zaprzyjaźnionych placówek i szkół, emerytowani 
nauczyciele, absolwenci, rodzice i obecni ucznio-
wie, odśpiewali chóralne „Sto lat” i skosztowali 
jubieluszowego tortu, byli też świadkami po-
sadzenia przed szkołą pamiątkowego drzewa. 
Jednak święto placówki jest przede wszystkim 
świętem uczniów – 131 gimnazjalistów i 68 
uczniów szkoły podstawowej, którzy nie tylko 
wystąpili podczas uroczystej akademii, ale bawili 
się na festynie. A atrakcji nie brakowało – była 
loteria i kiermasz, a także małe co nieco oraz 
wybory miss i mistera szkoły. 

W placówce uczą się osoby niepełnosprawne 
intelektualnie w stopniu lekkim i umiarko-
wanym, a nauczyciele specjaliści prowadzą 
zajęcia m.in. z zakresu socjoterapii, logopedii, 
muzykoterapii, plastykoterapii i gimnastyki 
korekcyjnej. Dzieci z dysfunkcją ruchową 
bądź specyficznymi potrzebami edukacyjny-
mi korzystają z nauczania indywidualnego. 
Uczniowie mają możliwość wszechstronnego 
rozwoju i zaprezentowania swoich uzdolnień, 
w czym pomocne są liczne koła zainteresowań. 
Na terenie szkoły organizowane są różnego 
rodzaju zajęcia sportowe i świetlicowe oraz 
imprezy rozrywkowe, a placówka bierze czynny 
udział w życiu kulturalnym miasta Rybnika. 
Natomiast internat Specjalnego Ośrodka 
Szkolno–Wychowawczego zapewnia całodo-
bową opiekę dzieciom i młodzieży uczącej się 
szkole podstawowej i gimnazjum przy Zespole 
Szkół nr 7, „Szkole Życia”, Zasadniczej Szkole 
Zawodowej Specjalnej. Posiada 72 miejsca w 
18 salach. W internacie mieszczą się także 
świetlica, harcówka i salka rekreacyjna ... 

W dniu urodzin placówki na ręce dyrektor 
H. Lach–Opalkowskiej złożono wiele życzeń 
– życzliwości, wielu pomysłów, odwagi, kre-
atywności, pogody ducha oraz niesłabnącej 
energii w realizacji cudów codzienności... 
Przyłączamy się do nich. 

(S)

— W tej szkole nie można pracować bez powołania. Mamy 
zupełnie inne podejście do dzieci, indywidualne, z sercem 
— mówiła dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno–
Wychowawczego Halina Lach–Opalkowska podczas 
uroczystych obchodów 60–lecia istnienia placówki. 

Uczą z sercem

— Taką jesteśmy szkołą, może niewielką, ale na pewno z sercem — mówi H. Lach–Opal-
kowska. 

Urodziny szkoły uczniowie świętowali na festynie.
Zdjęcia: s
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Szkoła Podstawowa nr 15 w Rybnickiej 
Kuźni otrzymała swojego patrona – uro-
dzonego tu wybitnego kapłana Konrada 
Szwedę. Uroczystości rozpoczęły się od mszy 
św. w parafialnym kościele, a uczestniczyli w 
niej wszyscy uczniowie oraz zaproszeni goście 
– przedstawiciele miasta, Rady Dzielnicy i ro-
dzice. Przed szkołą wmurowano pamiątkową 
tablicę, którą uroczyście odsłonięto. Uczniowie 
wraz z nauczycielami przygotowali program 
przybliżający sylwetkę patrona i kolejne etapy 
życia tego niezwykłego kapłana. Jego osobę 
wspominali ci, którzy księdza prałata K. Szwe-
dę dobrze znali, w tym ks. prof. Józef Kiedos, 
który przez pewien czas był jego wikarym. Rys 
historyczny i sylwetkę księdza przedstawił dr 
Adam Dziuba z katowickiego IPN, który mó-
wił o trudnych losach ks. Szwedy podczas II 
wojny światowej i po niej. Obaj goście specjalni 
uroczystości zgodnie podkreślali, iż pomimo 
ciężkich losów, ksiądz prałat zawsze zacho-
wywał pogodę ducha, bardzo chętnie i ciepło 
opowiadał też o swojej młodości związanej z 
Rybnikiem i dawną szkołą w Orzepowicach, 
do której uczęszczał.

W szkole przygotowano także okolicznościo-

wą wystawę dedykowaną patronowi. Można 
było zobaczyć artykuły prasowe na jego temat, 
archiwalne zdjęcia przedstawiające kolejne 
etapy jego życia. Goście otrzymali wykonane 
przez uczniów szkoły okolicznościowe kartki. 
— Życie i postawa ks. Szwedy zasługuje na 
upamiętnienie i naśladowanie. Będzie więc 
dobrym wzorem dla naszych uczniów. Cieszy 
nas, że młodzi ludzie sami wybrali go na patrona 
w szkolnym referendum, a satysfakcja jest tym 
większa, że przecież urodził się i przez pewien 
czas mieszkał w Rybnickiej Kuźni — mówiła 
dyrektor SP 15 Alicja Bartkowiak. Uczniowie 
zresztą sami starają się jak najlepiej repre-
zentować szkołę, zwłaszcza w zawodach spor-
towych. Prężnie działa UKS „Rybka”, gdzie 
uczniowie uprawiają biathlon i speedrower, 
działają też sekcje – szachowa, piłki nożnej 
i koszykówki. O tym, że uczniowie odnoszą 
duże sukcesy w licznych konkursach, nie tylko 
sportowych świadczą liczne trofea. 

Patron szkoły może tylko pomóc w uzyski-
waniu sukcesów, więc w przyszłości na pewno 
będzie trzeba przygotować nowe miejsce na 
dalsze nagrody i trofea... 

Test i zdj.: Fr. 

gabinecie. Jednak najciekawsze były lekcje, które 
prowadził – bez względu na przedmiot, z jakiego 
zastępował nieobecnego nauczyciela, zawsze 
odbywała się lekcja o naszej śląskiej ziemi. (...) 
Michał Wojaczek, dyrektor Domu Kultury 
w Chwałowicach i jego wspomnienia lat 80.: 
— (...) Pamiętam charyzmatycznych nauczycieli 
– „ostrą” ale przyjacielską matematyczkę panią 
Matygę, organizatorkę świetnych obozów wędrow-
nych i wymagającą historyczkę panią Kuczerę – oj, 
miała swoje metody wychowawcze, geografa pana 
Pająka, człowieka „starej daty” z klasą, który kie-
dyś zrobił nam kartkówkę z pytaniem „Co to jest 

pogoda?”. Prawie cała klasa napisała – „Pogoda 
jest wtedy, kiedy świeci słońce” i wróciła do domu 
z nieprzyjemnym skrótem ndst. w dzienniczku; (...) 
Pamiętam gabinet dyrektorki pani Mirosławskiej 
– to miejsce wyjątkowego zdarzenia w moim życiu 
– tam byliśmy „częstowani” płynem „lugola”, po 
awarii reaktora jądrowego w Czarnobylu.

Ważną datę w historii szkoły stanowi rok 1995, 
kiedy to do użytku oddano nową część budynku, 
w której mieszczą się sekretariat, 4 sale lekcyjne, 
salka do zajęć korekcyjno–kompensacyjnych, 
nowoczesna pracownia informatyczna, scena, ja-
dalnia, kuchnia i szatnie dla wszystkich uczniów. 
Obecnie w szkole uczy się 278 uczniów, zatrud-
nionych jest 28 nauczycieli oraz 11 pracowników 
obsługi i administracji. W szkole działa muzeum, 

w którym odbywają się zajęcia edukacji regio-
nalnej – jedna z sal poświęcona jest patronom 
szkoły, w dwóch pozostałych zgromadzone są 
eksponaty związane z regionem. „13” jest też 
gospodarzem Międzyszkolnego Konkursu Wie-
dzy o Regionie, o Języku Polskim i Miejskiego 
Konkursu Recytatorskiego... 

„Jesteśmy w szkole marzeń” – mówią obecni 
uczniowie, „byliśmy” – wspominają absolwenci, 
„będziemy?” – zastanawiają się nie tylko rodzice 
dzieci, które niebawem rozpoczną kolejny etap 
nauki właśnie w tej placówce. Oby wciąż nowe 
pokolenia w taki właśnie sposób mówiły o SP 
nr 13, czego życzymy dyrekcji i całemu gronu 
pedagogicznemu. 

(S) 

Wrócił do domu...

Okolicznościowa wystawa związana z życiem i działalnością patrona SP 15.
Uczniowie przypomnieli postać księdza K. Szwedy.

Konrad Szweda urodził się w 1912 r. w 
Rybnickiej Kuźni. Ukończył najpierw szkołę 
powszechną w Orzepowicach, a następnie 
naukę kontynuował w rybnickim gimnazjum, 
gdzie w 1934 r. zdał maturę. Swoje dalsze 
życie związał z kapłaństwem, wybierając 
studia w Śląskim Seminarium Duchownym w 
Krakowie. Pierwszą parafią księdza Szwedy 
była rybnicka parafia MB Bolesnej, później 
został przeniesiony do Świętochłowic. Pod-
czas II wojny światowej, w 1940 r., został 
aresztowany przez Gestapo i wywieziony 
do obozu w Oświęcimiu. Tam zetknął się  
z o. Maksymilianem Kolbe, którego słowa 
„Być dobrym dla wszystkich, jednego pojed-
nać z Bogiem, drugim dodać otuchy, innemu 
przebaczyć, a do wszystkich iść z sercem na 
dłoni” – przyjął za swoje życiowe motto. Póź-
niej był świadkiem procesu beatyfikacyjnego i 
brał udział w uroczystościach kanonizacyjnych 
o. Maksymiliana w Rzymie. Końca wojny do-
czekał w obozie koncentracyjnym w Dachau. 
Swoje obozowe przeżycia opisał w książkach: 
„Kwiaty na Golgocie” i „Ponieśli swój krzyż” 
oraz w licznych artykułach prasowych. Po 
powrocie do kraju  w 1946 r., podobnie jak 
wielu innych księży, cierpiał prześladowania ze 
strony Służb Bezpieczeństwa. Zawsze jednak 
stawał w obronie kościoła i swoich parafian, 
aż do śmierci w 1988 r. 

Szczęśliwa „13”!



Rybnickie szkoły i przedszkola – to małe 
społeczności z sukcesami, o których chcą 
mówić i wieloma imprezami, o których 
chcą informować. A o tym, jak wiele dzieje 
się w tych placówkach nie musimy chyba 
nikogo przekonywać, wystarczy zajrzeć do 
naszej gazety. Jednak by zachować zdrowe 
proporcje w tematyce „GR”, nie możemy 
sobie pozwolić na szczegółowe opisywanie 
wszystkich szkolnych wydarzeń, głównie ze 
względu na ich ilość. Dlatego stworzyliśmy 
rubrykę, w której postaramy się przynajm-
niej je odnotowywać.   

Z inicjatywy Zespołu Szkolno–Przed-
szkolnego nr 4 w Golejowie odbył się I Fe-
stiwal Zespołów Szkolno–Przedszkolnych. 
Wychowankowie ZSzP nr 2 z Niewiadomia 
postawili na taniec i muzykę, ZSzP nr 1 z 
Wielopola na szkolne  rozmaitości, ZSzP nr 
3 z Ochojca na śląską gwarę, a gospodarze ... 
zaprosili do karczmy „Rzym” na spotkanie z 
Panią Twardowską. Występy oklaskiwali goście, 
wśród nich przedstawiciele Wydziału Edukacji 
i Rady Dzielnicy, a uczestnicy otrzymali pomo-
ce edukacyjne. Organizatorzy i uczniowie już 
czekają na kolejną edycję imprezy...  

•••
II LO im. Andrzeja Frycza–Modrzew-

skiego jest kolejną rybnicką szkołą, która 
może poszczycić się dyplomem i medalem 
przyznanym placówce z okazji 40-lecia Komi-
tetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej. 
Placówkę nagrodzono za „stworzenie twórczej 
atmosfery sprzyjającej dojrzewaniu intelektu-
alnemu uczniów i umożliwiającej rozwój ich 
zdolności matematycznych, za popularyzację idei 
olimpiady matematycznej oraz liczne sukcesy 
uczniów startujących w olimpiadzie matematycz-
nej”. Podobne wyróżnienie otrzymało również 
I LO. Obu szkołom gratulujemy!  

•••
W maju w Zespole Szkół Mechanicz-

no–Elektrycznych uruchomiona została 
nowa pracownia komputerowa współfi-
nansowana z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Została ona wyposażona w 16 
stanowisk uczniowskich i jedno nauczycielskie, 
serwer, wideoprojektor, drukarkę laserową 
oraz skaner. Nie jest to jedyna tego typu sala w 
ZSM-E. Szkoła posiada dwie inne 16–stanowi-
skowe pracownie komputerowe, w tym jedną z 
komputerami Macintosh. 

•••

Jak co roku Szkoła Podstawowa nr 1 
na okolicznościowym festynie świętowała 
Dzień Patrona. Święto szkoły jest nie tylko 
okazją do wspomnień o Januszu Korczaku, 
patronie placówki, ale też do zabawy. W tym 
roku społeczność szkolna i mieszkańcy Śród-
mieścia obejrzeli występy artystyczne uczniów 
i popisy karaoke; nie zabrakło też rozgrywek 
sportowych, loterii i in. festynowych atrakcji. 
Współorganizatorem imprezy była Rada Dziel-
nicy Śródmieście. 

•••
„Anioł Stróż w moim życiu” to temat III 

Rejonowego Konkursu Twórczości Religij-
nej „W stronę Boga”, którego celem było 
pobudzenie uczniów do refleksji nad miej-
scem aniołów w życiu człowieka. Konkurs 
odbył się w SP nr 18, a wzięły w nim udział 24 
szkoły podstawowe i 2 specjalne. W poszczegól-
nych kategoriach zwyciężali Żaneta Zniszczoł 
z Jankowic, Mateusz Szefer z Gaszowic, Marta 
Porwoł z Rybnika i Katarzyna Nowak z Palowic. 
Wyróżniono też prace podopiecznych SOS–W z 
Rybnika – Izabeli Gawronek, Henryki Zerzon, 
Magdy Mikłusiak, Sylwii Morawskiej i Pawła 
Cofalika. Organizatorka konkursu Gabriela 
Kuśka dziękuje młodym za piękne listy i mo-
dlitwy o aniołach. 

•••
Po raz trzeci w Szkole Podstawowej nr 28 

w Kamieniu zorganizowano konkurs dla 
klas II i III zatytułowany „Znam baśnie 
Braci Grimm”. Wzięło w nim udział 10 ryb-
nickich szkół, a finał poprzedzony był etapem 
szkolnym. Laureatami konkursu, którego 
celem jest popularyzacja baśni braci Grimm 
zostali: Karolina Kotas (SP nr 5), Igor Zuber 
(SP nr 28) i Monika Kocjan (SP nr 5). Komisji 
konkursowej przewodniczyła Anna Ogrodnik 
– konsultant WOM w Rybniku, a pomoc w or-
ganizacji imprezy zaoferowała Rada Dzielnicy 
Kamień i sponsorzy, którzy sfinansowali zakup 
nagród i poczęstunek. Konkurs przygotowały 
Krystyna Bochenek i Grażyna Kolarczyk. 

•••
Gimnazjum nr 10 jest jedyną szkołą w 

Rybniku, która otrzymała Certyfikat Zna-
ku Jakości Interkl@asy przyznany na rok 
szkolny 2006/2007. Znak jakości jest ogólno-
polską inicjatywą, której głównym celem jest 
promowanie szkół przygotowujących uczniów 
do funkcjonowania w społeczeństwie informacyj-
nym, zgodnie ze standardami przyjętymi w Unii 
Europejskiej. W G nr 10 program prowadziła 
Justyna Nocoń, z inicjatywy dyrektor Marioli 
Kosteckiej. Do akcji zgłosiły się 44 szkoły z całej 
Polski, a znak otrzymało 18 placówek. G nr 10 
odebrało certyfikat w maju w Sejmie RP, a w uro-
czystości oprócz nauczycieli wzięli udział również 
rybniccy gimnazjaliści – Szymon Czerny, Szymon 
Pniak oraz Łukasz Froehlich. Gratulujemy! 

•••
W SP nr 20 odbył się festyn, który nawią-

zywał do obchodów roku języka polskiego, 
a jego motto brzmiało „Gwara śląska 
korzeniem języka polskiego”. Były wiersze 
„A wszystko skuli bracika” i „Boczoni ziorko”, 
śląskie bajki, przyśpiewki i scenki teatralne, 
tańczyła „Przygoda”, a na loterii każdy los 
wygrywał. Odbyły się też konkurencje sporto-
we, a na obficie zaopatrzonych stołach każdy 
znalazł coś pysznego. Festyn poprzedziła msza 
św., a wśród gości nie zabrakło przedstawicieli 
miasta, Rady Dzielnicy i kuratorium. Festyn 
szkolny odbył się już po raz 9.                    (S)

Szkoły bez przerwy

Rybniczanka najlepsza
Rybniczanka Edyta Janus, została laureatką I miejsca tegorocznej 

edycji Zabrzańskiej Wiosny Poetyckiej. E. Janus ukończyła I LO w Rybniku, 
obecnie studiuje na Uniwersytecie Śląskim na V roku Psychologii w ramach 
Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych oraz na I roku 
socjologii w trybie studiów doktoranckich. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz 
wręczenie nagród miało miejsce w Bibliotece Miejskiej w Zabrzu.

„System” w finale
W skutek niedopatrzenia autora tekstu, w poprzednim nr „GR” w artykule 

na temat XVI Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej, wśród finalistów konkursu 
nie wymieniliśmy widocznego na zdjęciu zespołu tanecznego „System” z bogu-
szowickiego Domu Kultury. Przepraszamy i życzymy dalszych sukcesów.

Rodziny zastępcze na pikniku
W Rybniku funkcjonuje 136 rodzin zastępczych, w 

których przebywa 198 dzieci, a do tradycji weszły już 
pikniki zastępczych środowisk rodzinnych, organizowane 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Irenę i Tadeusza 
Węgrzyków. Zainteresowane tą formą spotkań rodziny za-
stępcze oraz zaprzyjaźnione rodziny adopcyjne spotkały się na 
wspólnej biesiadzie. Piknikowym grom i zabawom przewodził 
Arkadiusz Stec i grupa wolontariuszy, a biesiadnicy mieli okazję 
wysłuchać popisów wokalnych swoich pociech, w czasie których 
częstowano się domowymi wypiekami. Wspólnie spędzony 
czas służył wzajemnej integracji, w której rodziny dzieliły się 
doświadczeniami wynikającymi z przyjętych na siebie zadań 
opieki nad dziećmi. 
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Od maratonu do matematyki, fizyki, bio-
logii i chemii droga nie jest daleka. Tak jak 
nie daleka, wbrew pozorom, jest odległość 
pomiędzy Polską, Portugalią i Holandią. 
Wiedzą o tym uczniowie z Gimnazjum nr 2 
z Rybnika, którzy współpracują z młodymi 
ludźmi z tych krajów.   

W ubiegłym roku G nr 2 zostało członkiem or-
ganizacji International Education, która zrzesza 18 
europejskich szkół m.in. z Włoch, Niemiec, Francji, 
Holandii, Wielkiej Brytanii, Słowacji, Belgii i zajmu-
je się wymianą doświadczeń oraz opracowywaniem 
wspólnych działań na rzecz edukacji. Dzięki nawią-
zanym kontaktom rybnicka placówka, wspólnie ze 
szkołami z Portugalii i Holandii, realizuje projekt o 
nazwie „Ecsape”. Jest on oparty na badaniu sportu, 
a w szczególności biegania poprzez związane z nim 
przedmioty ścisłe – matematykę, biologię, chemię 
i fizykę. Uczniowie zajmują się również systemami 
mierzenia czasu, treningami i biomechaniką oraz 
analizą matematyczną wielkich wydarzeń sporto-
wych. Podczas każdej z międzynarodowych wymian 
młodzi ludzie biorą udział w biegach maratońskich. 
Biegano już w Lizbonie (41.000 uczestników) i 
Rotterdamie (30.000 biegaczy), przyszła więc pora 
na Polskę. Podczas czerwcowego pobytu w naszym 
kraju młodzi ludzie z Holandii i Portugalii oraz ich 
rówieśnicy z Rybnika uczestniczyli w 14. Biegu Fiata 
w Bielsku–Białej. Jednak czas spędzano nie tylko 
na sportowo – uczniowie uczestniczyli w zajęciach 
szkolnych, zwiedzili Rybnik, Oświęcim, Ustroń, 

Pszczynę i Katowice. Wzięli też udział w konferen-
cji, na której zaprezentowali wykonane przez siebie 
prezentacje multimedialne dotyczące realizowane-
go projektu. Rybniczanie udowodnili, że znają czasy 

zwycięzców maratonów, Portugalczycy sięgnęli do 
historii biegów, a także biologii i budowy skóry, a 
Holendrzy skupili się nie tylko na pochodzeniu 
nazwy maraton, ale też przybliżyli swoją szkołę i ... 
rodzinę królewską. Ale nie tylko – zadania, nad któ-
rymi modzi ludzie pracowali od kilku miesięcy w 3-4 
osobowych grupach dotyczyły też dopingu, doboru 
odpowiedniego obuwia do biegania, odżywiania 
sportowców czy obliczania średniej prędkości ma-
ratońskich biegaczy. W projekt zaangażowało się 

27 gimnazjalistów z Rybnika i 24 młodych ludzi z 
Holandii i Portugalii. Podsumowaniu przysłuchiwał 
się prezydent Adam Fudali, który chwalił młodzież 
za umiejętność posługiwania się nowoczesnymi 

technologiami informatycznymi 
i życzył wielu wrażeń z pobytu 
w mieście. Jak mówi Mariola 
Plata, która wspólnie z Anną Ja-
niaczyk zorganizowała wymianę, 
między uczestnikami zawiązało 
się wiele przyjaźni: — Wymiana 
jest nie tylko okazją do pokaza-
nia naszego miasta i kraju coraz 
większej grupie osób z zagranicy, 
ale także do łamania barier kultu-
rowych, społecznych i językowych. 
W przygotowania przedsięwzię-
cia zaangażowanych było wielu 
nauczycieli wraz z dyrektorem 
Markiem Stojko oraz rodzicami. 
Organizatorki dziękują wszystkim 

za pomoc i już przygotowują się do nowych mię-
dzynarodowych wyzwań. Być może do współpracy 
uda się pozyskać kolejnego partnera, tym razem z 
Grecji. A nowe kontakty, to nowe doświadczenia i 
... trasy biegowe. Już dziś mówi się o udziale w ma-
ratonie w Krakowie lub Wrocławiu. Jednak młodzi 
ludzie nie tylko poprawiają swoją kondycję fizyczną 
i poszerzają wiedzę, ale też szlifują język angielski 
i doskonalą umiejętności informatyczne. Jednym 
słowem biegają po wiedzę...                                 (S)

W ZS–P nr 4 odbył się I Regionalny Konkurs dla 
Uczniów Dyslektycznych „Mam sposoby na przeszkody”, 
przeznaczony dla utalentowanych uczniów szkół pod-
stawowych. Jego współorganizatorem był Rybnicki Oddział 
Polskiego Towarzystwa Dysleksji, który już od trzech lat 
propaguje w szkołach regionu rybnickiego wiedzę o dysleksji 
rozwojowej, organizując różnego typu szkolenia i konferencje 
dla nauczycieli, pedagogów szkolnych i rodziców. Konkurs miał 
uaktywnić dzieci, które z powodu dysleksji mają kłopoty z na-
uką, ale posiadają wiele talentów i zainteresowań. Do Golejowa 
przyjechało 49 uczestników m.in. z Orzesza, Pszowa, Rydułtów, 
Rybnika i Wodzisławia Śląskiego, a komisja złożona z ekspertów 
w poszczególnych dziedzinach oceniała prace w 5 kategoriach. 
Najpiękniejsze prace plastyczne wykonali Zuzanna Wolny (SP 
nr 34), Joanna Postół z Pszowa i Beata Kuszowska (ZS-P nr 
4). Najlepsze projekty techniczne opracowali Patryk Koźlik  
z Rydułtów, Łukasz Walczak (ZS-P nr 4) i Adam Klimsza (SP 
nr 2). Z kolei w kategorii artystycznej jedyne miejsce zdobyła 
Ania Przychodzka z Przegędzy, a utwory muzyczne najlepiej 
wykonali Krzysztof Grzegorzyca (SP nr 27), Nina Dudzik (SP 
nr 32) i Andronika Sobik (SP nr 35), która znalazła się również 
w gronie nagrodzonych w kategorii informatyka i nowe tech-
nologie, obok swojej szkolnej koleżanki Magdaleny Kałuży 
i Jagody Bojarczuk z Pszowa. Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali upominki i było to możliwe dzięki hojności Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, który objął patronat na konkursem i 
jak podsumowuje Joanna Zawadzka, już od dwóch lat pomaga 
Rybnickiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Dysleksji. 

— Nie wiadomo, gdzie los rzuci was za parę lat. Nie zapominajcie jednak 
o swojej Małej Ojczyźnie; bądźcie jej wierni, wierni swoim korzeniom, bo w 
przyszłości będziecie odpowiedzialni za nasze wspólne dziedzictwo — mówiła 
uczestnikom Regionalnego Konkursu Wiedzy o Ziemi Śląskiej jego 
inicjatorka Maria Stachowicz–Polak. 

W konkursie, który odbył się w SP nr 18, wzięli udział uczniowie klas IV – VI 
z 13 szkół podstawowych województwa śląskiego, a mottem były słowa Jana 
Pawła II „…Proszę was: pozostańcie wierni temu dziedzictwu! Przechowujcie to 
dziedzictwo! Pomnóżcie to dziedzictwo! Pokażcie je następnym pokoleniom!”. 
Konkurs obejmował różnorodną tematykę – od środowiska, geografii i symboli 
województwa śląskiego, poprzez obszar i ludność „wczoraj i dziś”, gospodarkę, 
turystykę, przeszłość historyczną i legendarną, a na tradycjach i obrzędach re-
gionalnych skończywszy. Jury, któremu przewodniczyła autorka konkursowych 
testów Kazimiera Drewniok, po sprawdzeniu prac przyznało I miejsce Alicji 
Gorzelnik z SP 11, II –  Karolinie Kozłowskiej z Czernicy, a III – Mateuszowi 
Wraziło z Lysek. Podczas podsumowania wystąpił szkolny zespół ludowy „Per-
ła”, odbyło się też spotkanie z Kazimierą Drewniok, a warsztaty „Świętojański 
czas…” poprowadziła Ślązaczka Roku 1995 Anna Stronczek. 

Pomoc w zorganizowaniu konkursu okazało wiele osób i instytucji, wśród nich 
m.in. Urząd Miasta Rybnika, Rada Rodziców SP nr 18 i firma Rettig – Heating. 
Konkurs Wiedzy o Ziemi Śląskiej „Moja ty ziemio rodzima…” odbył się pod 
honorowym patronatem marszałka województwa śląskiego oraz prezydenta 
miasta Adama Fudalego, a zorganizowało go Stowarzyszenie Korzenie.pl, przy 
współudziale nauczycielek Joanny Kani i Joanny Kaczmarczyk. 

— Edukacja regionalna nie kończy się w żadnej szkole, ale trwa przez całe 
życie… — mówiła M. Stachowicz – Polak. Oby młodzi ludzie zapamiętali 
te słowa... 

(S) 

Biegają po wiedzę

Młodzież realizująca projekt „Escape” wspólnie ze swoimi rówieśnikami z 
Portugalii i Holandii uczestniczy w biegach ulicznych.    Zdjęcia: arch G2.

Moja ty ziemio rodzima…

Sposoby na przeszkody
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W tym roku prezydent Adam Fudali nagrodził 
156 uczniów i opiekunów, choć, jak zgodnie 
podkreślano, wyróżnionych mogło być znacznie 
więcej, bo uzdolnionej młodzieży w naszym mie-
ście nie brakuje: — Musieliśmy wybrać najlepszych 
z najlepszych, choć nie było to łatwe, gdyż grupa 
nieprzeciętnej młodzieży jest bardzo liczna — wy-
jaśniał naczelnik Wydziału Edukacji Tadeusz 
Szostok. — Każdy z nas ma jakiś talent, ale wy po-
trafiliście go rozwinąć — dodawał prezydent, któ-
ry wspólnie z sekretarz miasta Danielą Lampert 
wręczył wyróżnienia najbardziej utalentowanym, 
podczas dorocznego spotkania w UM. 

Aby zostać laureatem Wojewódzkiego Kon-
kursu Interdyscyplinarnego, jak mówią wta-
jemniczeni „trzeba być wielkim”, taką jest więc 
Karolina Kapura z SP nr 1 (op. Gabriela Szweda), 
która swoją wielkość potwierdziła nie tylko w tym 
konkursie, ale również zdobywając maksymalną 
liczbę punktów na egzaminie kończącym VI kla-
sę. Inną laureatką tego konkursu jest Aleksandra 
Pompa z SP nr 32 (op. Teresa Kowalczyk), a 
magiczne 40 pkt. na egzaminie zdobyli w naszym 
mieście również Paweł Kotas (SP nr 5), Anna 
Rączka (SP nr 16), Malwina Bagnicka (SP nr 18), 
Piotr Muszyński (Społeczna Szkoła Podstawowa) 

oraz Dajana Chwesińska i Jonasz 
Staszek (oboje SP nr 11). 

W gronie najzdolniejszych nie 
mogło zabraknąć humanistów, 
którzy do swoich „trofeów” do-
rzucą też nagrodę prezydenta. 
A są to Marcin Klonowski (G nr 
1), laureat wojewódzkiego kon-
kursu przedmiotowego z historii 
(op. Marcin Pakos), jego kolega 
Szymon Rąpała, laureat ogólno-
polskiego etapu Europejskiego 
Konkursu Szkolnego „Europa  
w Szkole” (op. Maria Ziętek–
–Czapek), tego samego konkursu 
którego laureatem XV polskiej 
edycji był Matheus Czogalla z G 
w ZS im. Powstańców Śl., (op. 
Ewa Gatnar) oraz Aleksandra 
Bombik, którą do udanego udzia-
łu w wojewódzkim konkursie 
przedmiotowym z języka polskie-
go przygotowała nauczycielka  
z G nr 7 Iwona Kajdana–Świtaj. 
Gimnazjum to odnosi też sukcesy 
sportowe – Maja Sobik była naj-
lepsza w biegu na 300 m, Sonia 
Fulbiszewska zajęła II miejsce 
w skoku w dal, Adrian Lisz-
ka III miejsce w rzucie oszcze-
pem, a do tak udanych startów  
w wojewódzkim finale zawodów 
lekkoatletycznych przygotował 
ich Marcin Gąsiorowski. Ze 
spotkania w UM z prezydencki-
mi pucharami wyszli uczniowie 
G nr 2, laureaci wojewódzkiej 
Gimnazjady – zdobywcy I miejsca 
w biegu na orientację Bartłomiej 
Skrobol, Szymon Spyrka i Kamil 
Barczuk (op. Aleksander Men-
cel), zdobywczynie II miejsca  
w tym biegu – Agata Tymon, 
Dominika Muszer i Aleksandra 
Stęchły (op. Katarzyna Androsz) 
oraz Aleksandra Kurdziel, Wik-
toria Wistuba i Natalia Przekop 
– złote medalistki Gimnazjady 
w koszykówce dziewcząt (op. 
Gabriela Wistuba). Agnieszka 
Pyrtek z G nr 11 posłała kulę na 

odległość 12,07 m. co dało jej złoty medal na 
Gimnazjadzie i nagrodę prezydenta. Do star-
tów przygotowała ją Jolanta Matczak. Pierwsze 
miejsca na Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 
Województwa Śląskiego w Szachach zajęli  

Marcin Krzyżanowski i Michał Orzechowski 
(SP nr 2) oraz Roksana Bibiela i Edyta Dera z 
SP nr 11. W tej szkole uczy się również Jagoda 
Klimek, laureatka VI Wojewódzkiego Konkursu 
Recytatorskiego i zdobywczyni tytułu „Talent 
Województwa Śląskiego” (o Jagodzie czytaj też 
na str. 22). Jagoda nie byłaby sobą, gdyby nie 
zaprezentowała swoich aktorskich umiejętności 
podczas spotkania w UM i wykonała „Słowika” 
Juliana Tuwima, a oklaskiwały ją również lau-
reatki XIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego 
Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowi-
znę” Katarzyna Karwot, Paulina Cofalik, Iwona 
Henich i Patrycja Szymik: — Napisałyśmy pracę 
o obyczajach i zwyczajach naszego regionu, a 
na konkurs napłynęło 7 tys. prac — mówiły. Do 
udziału w konkursie dziewczyny przygotowała  
Beata Wawoczny, a szerzej o sukcesie uczennic 
z SP nr 19 z Kłokocina pisaliśmy w poprzednim 
numerze „GR”.

Najzdolniejsi nagrodzeni przez prezydenta 
to również, (a może przede wszystkim?) umysły 
ścisłe – Jarosław Kowalczyk (ZSzP–2), laureat I 
miejsca w międzynarodowym konkursie matema-
tycznym „Kangur 2006”, w imieniu, którego dy-
plom i bon odebrała nauczycielka Anna Swobo-
da, bo Jarek korzystał w tym czasie z konkursowej 
nagrody – zwiedzał „Legoland”. W gronie tym 
znaleźli się też Stanisław Rodacki z Gimnazjum 
Społecznego (op. Małgorzata Woronowicz) i 
Agnieszka Kowalczyk z G nr 6 (op. Agnieszka 
Grodecka), laureaci wojewódzkiego konkursu 
przedmiotowego z matematyki. — I etap odbywał 
się przez internet „on line”; należało odpowie-
dzieć na kilka wylosowanych pytań. Z grona 120 
uczestników do II etapu, który odbył się w Będzinie 
awansowało 20 osób. Tam w ciągu kilku godzin 
musieliśmy rozwiązać 8 zadań z różnych dziedzin 
informatyki — mówił Szymon Cofalik z G nr 7, 
laureat Wojewódzkiego Konkursu Informatycz-
nego „Infogimus”, którego do udziału przygoto-
wała Lidia Moc. Prezydent docenił również laure-
atów wojewódzkiego konkursu przedmiotowego  

32 Nr 6-7/420-421; czerwiec-lipiec 2006

Prymus...     inter primus

Najwięcej gimnazjalistów wyróżnionych nagrodą prezydenta to laureaci wo-
jewódzkiego konkursu przedmiotowego z biologii, jak Katarzyna Brzezinka 
i Aleksandra Francuz, które do udziału przygotowała Sylwia Adamczyk. 

Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego i zdobywczyni 
maksymalnej liczby punktów na egzaminie kończącym VI klasę Karolina 
Kapura wraz z Gabrielą Szwedą i Danielą Lampert.

Uczniowie z Gimnazjum nr 2 na Gimnazjadzie Wojewódzkiej zajęli I miejsce 
w biegu na orientację.

C o  m a j ą  w s p ó l n e g o  s z k o l n i 
laureaci wojewódzkich konkursów 
przedmiotowych, zdobywcy największej 
ilości punktów na egzaminie kończącym 
klasę VI, najlepsi młodzi sportowcy, 
muzycy i plastycy? Wiele – są niezwykle 
uzdolnieni, ambitni i pracowici, zostali 
też uhonorowani nagrodami prezydenta 
miasta dla najbardziej utalentowanych 
uczniów Rybnika. 
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z geografii – Grzegorza Dziubaka (G nr 1, op. 
Maria Polok), Dawida Branca (G nr 2, op. Ka-
tarzyna Mielimąka), Radosława Orła (Gimna-
zjum Społeczne, op. Joanna Kaczmarczyk) oraz 
Mateusza Romańskiego z Gimnazjum w ZS im. 

Powstańców Śl., który 
został również laure-
atem wojewódzkiego 
konkursu przedmio-
towego z matematyki, 
a do udziału w obydwu 
konkursach przygo-
towały go Aleksandra 
Wolny – Kowalska i 
Beata Mokrzycka. W 
gimnazjum tym uczy 
się również Robert 
Mańka, laureat woje-
wódzkiego konkursu z 
chemii (op. Gabriela 
Zawada), który był 
jedynym reprezentan-
tem tego przedmio-
tu. W wojewódzkim 
konkursie z biologii 
brylowali – Klaudia 
Lasota i Magdalena 
Binczyk z G nr 1 (op. 
Ewa Korepta), Woj-
ciech Nowak z G nr 
4 (op. Aneta Szarek), 
Katarzyna Brzezinka 
i Aleksandra Francuz 
z G nr 11 (op. Sylwia 
Adamczyk) oraz Ma-
ciej Gojny i Joanna 
Potera z G nr 2 (op. 
Ilona Bajcer). 

— Jesteście dopiero 

na początku swojej drogi, ale życzę wam byście 
doszli jak najdalej; aby spełniły się wasze marzenia 
i byście sięgnęli szczytów, a z pewnością przysłużycie 
się temu miastu i regionowi — mówił uczniom 
prezydent, dziękując też nauczycielom za ich 
pracę oraz rodzicom, którzy mogą być dumni ze 
swoich pociech. 

Miłych wakacji prezydent życzył też drugiej 
przyjętej przez siebie grupie – uczniom 
rybnickich szkół ponadgimnazjalnych 
i placówek pracy pozaszkolnej. Na 
„pierwszy ogień” poszli uczniowie z 
Zespołu Szkół im. Powstańców Ślą-
skich. W Rybniku wyrasta prawdziwy 
ekspert w sprawach związanych z 
polityką, przyszłością Polski i Unii 
Europejskiej. Jest nim Paweł Sobik, 
laureat Olimpiady Wiedzy o Polsce 
i Świecie Współczesnym i finalista 
Olimpiady Wiedzy o UE, przygoto-
wany przez nauczyciela historii Rafała 
Morawca. Niestety, na spotkanie nie 
mógł przybyć drugi z podopiecznych 
R. Morawca, Grzegorz Czapla – lau-
reat Olimpiady „Losy Polaków na 
wschodzie po 17 września 1939 r.” i 
finalista Olimpiady Wiedzy o Polsce i 
Świecie Współczesnym. Po odebraniu 
nagrody, Paweł Sobik przeszedł mały 

„egzamin” pytany przez prezydenta z te-
matyki dotyczącej Unii Europejskiej. Egzamin 
zdał chyba celująco, a słuchając jego wypowiedzi, 
można było się przekonać, że wiedzę w tej dzie-
dzinie ma bardzo dużą. Pozostali wyróżnieni z 
ZS im. Powstańców Śl. to laureatka olimpiady z j. 
polskiego Barbara Menżyk, (opiekun Mirosława 
Szczotka) i finaliści olimpiad przedmiotowych: 
Jacek Hendel – olimpiada geograficzna (op. 
Beata Mokrzycka) i Agata Wodecka – olimpiada 
muzyczna (op. Lidia Blazel–Marszolik).

Najwięcej młodzieży na spotkanie przybyło 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. A. 
Frycza–Modrzewskiego. Laureatem IV Między-
narodowej Olimpiady Lingwistyki Teoretycznej 
i Matematyki Stosowanej jest Marcin Menżyk, 
którego opiekunem jest Karina Łępicka. Sam 
Marcin najpierw musiał zebranym wyjaśnić za-
gadkową nazwę olimpiady, a później opowiedział 
o najbliższych planach. Zbliżające się wakacje 
będą dla niego bardzo pracowite, bo został powo-
łany do reprezentacji Polski na międzynarodowy 
finał olimpiady, który odbędzie się w sierpniu 
w Estonii. Równie zdolnym wychowankiem K. 
Łępickiej jest finalista olimpiady matematycznej 
Tomasz Tkocz, zaś Wojciech Bazan i Tomasz Ko-
zieł (op. Piotr Kuczera) są finalistami Olimpiady 
Wiedzy o Prawach Człowieka, zaś laureatką tej 
imprezy została Klaudia Dobras. Jej opiekunem 
jest Aleksandra Marciniak, która miała w finale 
także swojego drugiego podopiecznego, Dawida 
Pieczonka. Uczniem A. Marciniak jest także Mi-
chał Hajduk – finalista Olimpiady Wiedzy o Pol-
sce i Świecie. Do finału przedmiotowej olimpiady 
z j. polskiego dotarł Adam Grzelec (op. Marek 

Berger), zaś z j. angielskiego Natasza Gałuszka 
(op. Beata Kocjan). Nie zabrakło finalistów z 
przedmiotów przyrodniczych i ścisłych. W finale 
olimpiady ekologicznej znalazła się Ewelina 
Henek (op. Agnieszka Dudek Pomykoł), zaś 
olimpiady biologicznej Joanna Pasikowska (op. 
Agnieszka Ciesielska). Chemia jest prawdziwą 
pasją Anny Brezy, laureatki i finalistki wielu te-
gorocznych konkursów i olimpiad chemicznych. 
Nad rozwojem jej zainteresowań czuwa Mał-
gorzata Kamińska. W ścisłym gronie finalistów 
olimpiady fizycznej, znalazł się Marcin Stano (op. 
Romuald Kondys).

W gronie wyróżniających się rybnickich 
uczniów znalazły się dwie uczennice Zespołu 
Szkół Urszulańskich: Marta Lampert jest laure-
atką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego 
z j. polskiego (op. Bogusława Kordas), a finalistką 
X Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej 
„Civitas Christiana” Magdalena Rzytka, którą 
opiekuje się siostra Halina Drożdżyńska.

Bardzo zdolnych wychowanków ma Lucyna 
Ibrom z Specjalnego Zespołu Szkolno–Przed-
szkolnego. Arkadiusz Anklewicz zajął II miejsce 
w ogólnopolskim konkursie plastycznym pod 
hasłem „Moje Spotkania z folklorem”. Duże 
sukcesy odnoszą jej podopieczni na sportowych 
olimpiadach specjalnych Marek Cisoń zajął II 
miejsce podczas ogólnopolskiego mityngu w 
narciarstwie biegowym, a Marcin Blaut zdobył 
także II miejsce w ogólnopolskim mityngu w 
łyżwiarstwie szybkim.

Jeśli mowa o sporcie i olimpiadach, nie mogło 
zabraknąć Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wy-
chowawczego. W imieniu drużyny piłki nożnej, 
która zajęła III miejsce w olimpiadzie specjalnej w 
Olsztynie, nagrodę z rąk prezydenta odebrał ka-
pitan drużyny Łukasz Lubrant. Wychowankowie 
ośrodka pod okiem Haliny Lach–Opalkowskiej, 
odnoszą też niemałe sukcesy w ogólnopolskich i 
wojewódzkich przeglądach artystycznych. Wielo-
krotnie wyróżniana podczas nich była Agnieszka 
Mrozek, m. in. laureatka I miejsca w Rejonowym 
Przeglądzie Twórczości Artystycznej Szkolnictwa 
Specjalnego w Rybniku, a także Łucja Sobocik, 
która otrzymała specjalne wyróżnienie w Woje-
wódzkim Konkursie Plastycznym „Zapobieganie 
pożarom i ostrzeganie przed nimi”.

Wśród nagrodzonych przez prezydenta nie 
zabrakło podopiecznych MDK, w którym uta-
lentowanej młodzieży nie brakuje. Julia Szreder 
(op. Danuta Sarna), Sylwia Buchalik i Agnieszka 
Lubina (op. Aldona Kaczmarczyk–Kołucka) 
reprezentowały Rybnik w kilkunastu konkursach 
plastycznych, otrzymując liczne wyróżnienia i 
nagrody. Są też w MDK–u zdolni modelarze, 
kontynuujący z dużymi sukcesami rybnickie tra-
dycje. Wicemistrzem Polski Juniorów Młodszych 
jest Miron Geratowski (op. Jerzy Markiton).

Specjalny puchar wręczył prezydent zespołowi 
wokalnemu „Adagio” z ZSP nr 3, prowadzone-
mu przez Mirelę Szutkę za zdobycie pierwszego 
miejsca w XIII przeglądzie piosenki dziecięcej 
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Przestawicielka zespołu 
„Adagio” z pucharem za  
I miejsce w XIII przeglądzie 
„Śląskie śpiewanie”

Reprezentant Polski Marcin Menżyk odbiera nagrodę z rąk prezydenta.

Paweł Sobik – rybnicki  
ekspert w sparawach UE
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„Śląskie Śpiewanie”. Zresztą festiwal ten za-
kończył się dla rybnickiej młodzieży bardzo 
szczęśliwie. Wyróżniona została tam solistka 
Katarzyna Kowalczuk (op. M. Szutka) oraz duet 
Paula Penkała i Tatiana Łochowicz z Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej „Przygoda”. A skoro jeste-
śmy już przy „Przygodzie”, należy wspomnieć o 
Karolinie Bąk, Annie Zimończyk i Magdalenie 
Grudzień, które od 10 lat uczestniczą w zajęciach 
tanecznych i muzycznych w grupie reprezentacyj-
nej pod opieką Anity Geratowskiej. Oczywiście 
zespół „Przygoda” przygotował muzyczną nie-
spodziankę i zaśpiewał jedną piosenkę z własnego 
repertuaru. Swoimi wrażeniami po otrzymaniu 
platynowego medalu za pracę plastyczną, biorącą 
udział w międzynarodowym konkursie, Biennale 
Twórczości w dalekiej Japonii, dzieliła się Kata-
rzyna Laby (op. Katarzyna Michalik–Kiszka). 
Bardzo jednak żałowała, że nie mogła osobiście 
pojechać do Japonii i odebrać medalu.

W tak zacnym gronie nagrodzonych musieli 
się znaleźć przedstawiciele Państwowej Szkoły 
Muzycznej im. Karola i Antoniego Szafranków, 
która na brak młodych i zdolnych nigdy nie 
narzekała. Nagrody prezydenta odebrali m. in. 
zdobywcy czołowych miejsc na II Ogólnopolskim 
Forum Młodych Instrumentalistów im. K. i A. 
Szafranków w Rybniku: Aleksandra Raszyńska 
– I nagroda w kategorii skrzypce, Anna Wieczo-
rek – II nagroda w kategorii skrzypce (op. Renata 
Mielimąka), Magdalena Bijok – III nagroda w 
kategorii fortepian (op. Maria Warchoł–Sobie-
siak), Wojciech Chlapek – I nagroda w kategorii 
fortepian i Tamara Kuduk – I nagroda w kategorii 
fortepian (op. Katarzyna Balon), Chanelle Bed-
narczyk – III nagroda w kategorii skrzypiec (op. 
Romana Kuczera). Poza wcześniej wymienionymi 
nagrodzono też Michała Marcola (op. R. Mieli-
mąka) zdobywcę wielu festiwalowych wyróżnień, 
(m. in. finalistę III Ogólnopolskiego Konkursu 
Interpretacji Muzyki Skrzypcowej w Łodzi), a 
także Natalię Chmurczyk (op. Roman Huzior), 
finalistkę Ogólnopolskiego Konkursu Kontra-

basowego w Katowicach. Wśród nagrodzonych 
przez prezydenta był też Kamil Staszowski, stu-
dent wydziału kompozycji, dyrygentury i teorii 
Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w 
Warszawie. Mimo młodego wieku Kamil zdążył 
już wystąpić m. in. z Filharmonią Zabrzańską, a 
jego własne kompozycje odnoszą spore sukcesy. 
Został on też uznany w 2004 r. za Śląski Talent 
Roku (nagrodę wręczył mu senator i reżyser K. 
Kutz). Podczas spotkania zdradził swoje najbliż-
sze plany i prawdopodobnie już we wrześniu 
zaprezentuje swoje kompozycje w Rybniku. 

Wszystkim nagrodzonym serdeczne gratulacje 
złożył prezydent. —  Jest to wielki zaszczyt i pro-
mocja dla miasta, kiedy wyjeżdżacie i odnosicie tak 
wspaniałe sukcesy — mówił A. Fudali, kierując 
także do młodzieży gorący apel: — Bardzo was 
proszę, abyście nigdy nie zapominali o swoich 
rybnickich korzeniach, kiedy rozjedziecie się po 
całej Polsce i świecie. Na końcu życzył wszystkim 
zebranym zasłużonych i udanych wakacji.

Tekst i zdj.: (S), Fr.

c.d. ze strony 33

Zacznijmy od jedynej w tym gronie pani 
dyrektor: Jolanta Myszor kierowała Gimna-
zjum nr 3 w Chwałowicach od początku wpro-
wadzenia tego szczebla szkolnictwa czyli od  7 
lat i była zaangażowana w tworzenie placówki. 
Wcześniej uczyła chemii i matematyki w SP 1, 
była też wizytatorem kuratorium oświaty. Za 
najważniejsze momenty w historii szkoły uważa 
nadanie jej imienia Józefa Pukowca, a w związ-
ku z tym  współpracę z harcerzami. Docenia też 
wprowadzenie komputerów zarówno do admi-
nistracji, jak i na użytek uczniów. Z satysfakcją 
mówi o współpracy z placówkami zagraniczny-
mi w ramach programu Socrates–Comenius i 
e–Tweening oraz sukcesach na tym polu. Jan 
Delong  w dyrektorskim fotelu Zespołu Szkół 
Mechaniczno–Elektrycznych spędził ostat-
nich lat 10, ale pomijając okres spędzony w 
delegaturze, był z tą szkołą związany również 
wcześniej. Placówka za jego kadencji została 
doposażona w tym czasie w nowoczesne pomo-
ce naukowe, zmodernizowano budynek. Naj-
ważniejsze w ostatnim czasie to przywrócenie 

technikum – na jedno miejsce na profile tech-
nik – elektryk i technik–elektronik jest trzech 
chętnych. Również dla Andrzeja Pałacha, 
który w Zespole Szkół Technicznych pracował 
od 1984 roku, ucząc przedmiotów maszyny 
górnicze i przeróbka węgla, potem był wicedy-
rektorem, a od 2001 dyrektorem, najważniejszy 
jest powrót technikum, gdzie znów kształcić się 
będą technicy górnictwa podziemnego. Ważna 
jest też baza edukacyjna, a ta w ostatnich 10 
latach wzbogaciła się m.in. o 6 pracowni kom-
puterowych. Warto wspomnieć, że A. Pałach, 
po kilkuletniej pracy w kopalni, świadomie 
wybrał szkołę. Najdłuższy dyrektorski staż z 
żegnanej piątki ma Mieczysław Woźnica, 
kierujący od 1984 roku Szkołą Podstawową 
nr 6, w której  wcześniej był nauczycielem, a 
jeszcze wcześniej... uczniem. Jest zadowolony 
z przeprowadzonych tam prac inwestycyjnych 
i wyników uczniów w testach. Zakończenie 
pracy M. Woźnicy na dyrektorskim stanowisku 
zbiegło się z jubileuszem 100–lecia szkoły, o 
którym piszemy na str. 26. Stanisław Spyra 

rozpoczął pracę nauczyciela w 1993 roku w 
szkole górniczej, potem pracował w Zasadni-
czej Szkole Zawodowej, a zakończył karierę w 
oświacie w na stanowisku dyrektora Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Niedobczy-
cach – i to wszystko w tych samych murach. Już 
za jego kadencji w szkole wymieniono okna i 
kotłownię, powstało boisko i, bezpośrednio z 
inspiracji St. Spyry, mała hala sportowa z siłow-
nią. Dyrektor przeprowadził też całą procedurę 
nadania szkole imienia pierwszego wojewody 
śląskiego Józefa Rymera.         

Żegnający się dyrektorzy zgodnie przyznali, 
że szczególnie trudnym dla nich okresem  
było wdrażanie reformy oświatowej i ciągła 
niepewność, co do dalszego jej kierunku. My 
mamy nadzieje, że świeżo upieczeni emeryci 
swoje bogate doświadczenia będą mieli jesz-
cze okazję wielokrotnie wykorzystać. A teraz, 
podobnie jak uczniowie, zasłużyli sobie na 
dłuuugie wakacje.

(r) 

Tuż przed zakończeniem roku szkolnego 
prezydent miasta zaprosił dyrektorów ryb-
nickich szkół na  tradycyjne podsumowanie. 
Tym razem spotkanie w Zespole Szkół Eko-
nomiczno–Usługowych było również okazją 
do pożegnania odchodzących na emeryturę 
kilku z nich i podziękowania za zaangażowa-
nie w proces edukacyjny i administrowanie 
powierzonymi placówkami. 

Zasłużone, 
długie wakacje

Prymus... inter primus

Ze swoimi szkołami oficjalnie pożegnali się (od lewej): Jan Delong, Mieczysław Woźnica, Jolanta Myszor, 
Stanisław Spyra i Andrzej Pałach, w środku prezydent Adam Fudali.                                                  Zdj.: r



Towarzyszyła im Filharmonia Rybnicka pod dyrekcją Mirosława 
Jacka Błaszczyka, który dopiero co odebrał nagrodę Prezydenta Miasta 
w dziedzinie kultury, a koncert tę uroczystość miał właśnie uświetnić. 
Koncert z orkiestrą na zakończenie roku jest dla uczniów szkoły mu-
zycznej  wyróżnieniem za osiągnięte wyniki, ale i podziękowaniem za 
„pot i łzy”... 

Artyści byli młodzi albo nawet bardzo młodzi jak urocza, grająca 
Vivaldiego, skrzypaczka Chanelle Bednarczyk (klasa Romany Ku-
czery), nadzieją mamy, ale również pedagoga Katarzyny Balon jest 

Wojtek Chlapek, utalentowany pianista, wykonujący koncert Haydna. 
Nietypowe, jak na dziewczyny, instrumenty wybrały do solistycznej 
kariery pięknie prezentujące się na scenie Anna Bienek (klarnet) z 
kl. Ryszarda Uchera i Agnieszka Stępińska (obój) z kl. Jana Ludwika. 
Ania zagrała II Koncert Es–dur Webera , a Agnieszka koncert Hayd-
na, wzbudzając aplauz widowni, na której byli zarówno pedagodzy, 
rodzina i przyjaciele, jak i goście z zewnątrz. Canzonę Brucha i... 
bardziej kobiecą wiolonczelę i zaprezentowała Katarzyna Haligowska  
z kl. Leona Mielimąki. Rzadkim widokiem jest dziewczyna grająca na 

największym, po fortepianie oczywiście 
i może harfie, instrumencie czyli kontra-
basie. Tu mieliśmy okazję to zobaczyć, 
ale i posłuchać koncertu Hoffmeistera 
w wykonaniu Natalii Chmurczyk z kl. 
Romana Huziora. Julia Winkler z klasy 
Jolanty Wawrzyńczyk wykonała Capricio 
brillante h–moll na fortepian. Zdomi-
nowaną przez panie sceną zawładnął 
na koniec Michał Marcol z kl. Renaty 
Mielimąki, wykonując brawurowo kon-
cert skrzypcowy J. Sibeliusa, wywołując 
największą owację. Koncert z wdziękiem 
prowadził Kamil Staszowski, którego 
bliżej już przedstwiać nie trzeba...  

Nazwiska niektórych z tych młodych 
uzdolnionych ludzi pojawiają się w tym 
numerze „GR” jeszcze przy innych 
okazjach – znaczy to, że ten rok szkolny 
mogą zaliczyć do udanych...

Tekst i zdj.: (r)

Młode talenty na scenie

Więcej niż popis...
Nazwanie niedawnego koncertu wyróżniających się uczniów 

rybnickiej szkoły muzycznej „szkolnym popisem” byłoby chyba 
nie na miejscu, bo określenie to kojarzy się raczej z czymś 
zdecydowanie niższych artystycznych lotów. A tu usłyszeliśmy 
świetnie się zapowiadających młodych artystów.

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 35

Możemy się zatem cieszyć, że tak głęboko zakorzeniona na 
Śląsku tradycja śpiewu chóralnego pozostaje u nas 
wciąż żywa. Podtrzymuje ją m.in. istniejący przy I 
LO im. Powstańców Śląskich chór Bel Canto, pod 
niezmienną dyrekcją Lidii Blazel–Marszolik. Tej 
wiosny chór odniósł kolejne dwa sukcesy. W XIV 
Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Chóralnej w Ka-
towicach pod hasłem „Piękna nasza Polska cała”,  
w kategorii chórów młodzieżowych zdobył I miejsce i 
nagrodę Ministra Edukacji, zaś z XXXIV Święta Pieśni 
w czeskim Ołomuńcu chór wrócił z dwoma srebrnymi 
medalami, występując w dwu kategoriach: chóry kame-
ralne i mieszane oraz muzyka kościelna a capella.

Festiwal w Ołomuńcu to ogromna impreza, w któ-
rej wzięło udział 160 chórów z Czech, Rosji, Słowa-
cji, Słowenii, Turcji, Węgier i dalekiego Singapuru,  

a atmosfera godna jest święta pieśni. — Zważywszy poziom imprezy to 
duży sukces — uważa L. Marszolik. 

Sukces odnotował też inny rybnicki dyrygent Jerzy Michalski, choć 
nie z rybnickim, ale radlińskim chórem im. J. Słowackiego, z którym 
od lat pracuje. Na Festiwalu Pieśni Eucharystycznej O Salutaris Hostia 
w Katowicach–Piotrowicach, wśród kilkunastu chórów z całego woje-
wództwa otrzymał I miejsce, tuż po Grand Prix.

Chórzyści zarówno jednego, jak i drugiego chóru zgodnie twierdzą, że 
kluczem do sukcesu, jak trener w piłce, tak w chóralistyce jest dyrygent 
posiadający charyzmę, potrafiący z kilkudziesięciu osób uczynić zespół, 
wspólnotę ludzi, którzy dobrze się ze sobą czują nawet wtedy, gdy nie 
śpiewają...                                                                                              (r)

Już bez tremy czyli po koncercie (od lewej) Mirosław Jacek Błaszczyk, Michał Marcol, Agnieszka Stępińska, Anna Bienek,  
dyrektor orkiestry Antoni Smołka, Chanelle Bednarczyk, Katarzyna Haligowska, Wojtek Chlapek, Natalia Chmurczyk, 
dyrektor szkoły Romana Kuczera i Julia Winkler. 

Srebrne Bel Canto

Bel Canto 
na Święcie Pieśni 
w Ołomuńcu

Starsi ludzie powiadają, że kiedyś, przechodząc koło szkoły, 
można było zawsze usłyszeć śpiew rozlegający się z któregoś z 
okien, dziś większość z nas nie potrafi zaśpiewać nawet narodo-
wego hymnu. Muzyka jest wprawdzie wszechobecna, ale słucha-
na biernie w radiu, telewizji, z mp3. I choć mamy znakomitych 
wykonawców profesjonalnych i tysiące uczestników „Szansy na 
sukces”, w swojej masie jesteśmy narodem „głuchym” – alarmują 
pedagodzy i animatorzy kultury... 



usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim. Po 
ukończeniu szkolenia motywacyjnego panie 
zostają skierowane na szkolenia zawodowe, 
przygotowane pod kątem wypełnionych wcze-
śniej ankiet. W projekcie „Kobieta aktywna 
– Kobietą jutra” jest 7 zróżnicowanych kur-
sów zawodowych. Największą popularnością 
cieszyły się kursy sprzedawcy z obsługą kas 
fiskalnych i magazyniera z obsługą wózka wi-
dłowego, na co wpływ mają chyba powstające 
w Rybniku nowe hipermarkety, które dają 
możliwości nowej pracy m.in. na takich właśnie 

stanowiskach. Poza tym szkolenia obejmowały 
jeszcze następujące kursy zawodowe: kucharza 
małej gastronomii, kroju i szycia, opiekunki, 
bukieciarza–florysty i pracownika ds. kadr  
i płac. Wszystkie kursy kończą się egzaminem 
i zdobyciem certyfikatu, zaświadczającym  
o posiadanych umiejętnościach i uprawnie-
niach. Przez cały czas trwania kursów i szkoleń 
OPS zapewnia bezpłatną opiekę nad dziećmi, 
dojazd, posiłek i stypendium. Ostatnim etapem 
projektu jest półroczna praktyka zawodowa. Po 
ukończeniu szkolenia zawodowego panie, bądź 
samodzielnie lub też przy pomocy PUP i OPS, 
szukają miejsca na jej odbycie. Obecnie już 17 
kobiet objętych programem jest na takich prak-

tykach, których całkowity koszt wpisany jest  
w projekt. Ewentualny pracodawca nie ponosi 
przez pół roku żadnych kosztów związanych  
z zatrudnieniem u siebie uczestniczki pro-
gramu. Cały projekt który rozpoczął się  
w październiku 2005, trwać będzie do września 
przyszłego roku. Przez ten czas odbywać się 
będą kursy, szkolenia i praktyki zawodowe. 
Rybnicki OPS planuje także w porozumieniu 
z Urzędem Miasta, złożyć dwa nowe projek-
ty. Jeden z nich, dotyczył będzie tym razem 
mężczyzn długotrwale bezrobotnych, a drugi 
skierowany będzie do młodzieży z rodzin 
zastępczych.

Fr.

Czerwcowe upały 
przyciągnęły na kąpie-
lisko „Ruda” tysiące 
mieszkańców Rybnika 
i okolic szukających 
ochłody.

Zdj.: M.T.
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Z okazji Święta Rzemiosła w siedzibie 
rybnickiego Cechu Rzemiosł, wręczono tra-
dycyjne nagrody i wyróżnienia najlepszym 
rzemieślnikom. Impreza rozpoczęła się mszą 
świętą w bazylice św. Antoniego, a później prze-
marszem wszystkich rzemieślników i zaproszo-
nych gości na uroczystą galę 
do siedziby Cechu. Nagrody 
przyznawano w III prestiżo-
wych kategoriach: Wzorowa 
Firma Najlepszy Naukodawca 
i Rzemieślnik Roku 2005. W 
kategorii Wzorowa Firma 
wyróżnienia otrzymali Bogdan 
Strzałka, Zdzisław Konopka i 
Michał Komraus. Natomiast 
główną nagrodę otrzymał Jan 
Wierzgoń – właściciel zakła-
du mechaniki pojazdowej i 
autoryzowanego salonu Mit-
shubishi. — Nagroda to duże 
wyróżnienie i wielki prestiż dla 
mnie i mojej firmy — mówił po 
otrzymaniu nagrody Jan Wierzgoń. — Myślę, 
że w przyszłości dalej będziemy się rozwijać 
i zatrudniać nowych pracowników. Dużym 
sukcesem mojej firmy było zdobycie autoryzacji 
japońskiego koncernu motoryzacyjnego. Nie 
było to łatwe, bo Japończycy to perfekcjoniści. 
Najlepszą firmą przyuczającą młodych ludzi 
do zawodu czyli Naukodawcą Roku okazała 
się rodzinna piekarnia i cukiernia Anny i Pio-

tra Nieweltów. Wyróżnienie w tej kategorii 
otrzymała Emilia Kristof i Andrzej Konsek. 
Natomiast zaszczytny tytuł Rzemieślnika Roku 
przyznano: Henrykowi Głombicy, prowadzą-
cemu firmę lakierniczą i Andrzejowi Polaczy 
– właścicielowi firmy budowlanej. W branży 

motoryzacyjnej tytuł otrzymał Bogusław Sitko, 
którego firma oferuje m. in. dorabianie części 
do nietypowych aut. Statuetkę Rzemieślnika 
Roku odebrał także Piotr Laszlik działający 
w branży kamieniarskiej oraz właściciel firmy 
stolarskiej, Andrzej Holona. „Twój dach – nasz 
problem” – to hasło firmy blacharsko–dekar-
skiej nagrodzonego Damiana Korduły. Rze-
mieślnikami roku zostali  też Elżbieta Dehmel 

prowadząca, już w kolejnym pokoleniu, zakład 
fryzjerski i Henryk Pierchała, o którego znanej 
rybnickiej piekarni długo by pisać.

Ciepłych słów pod adresem rybnickich rze-
mieślników nie szczędzili zaproszeni na impre-
zę goście, w tym prezydent Rybnika Adam Fu-

dali, który jak mówił, 
sam z tego środowiska 
się wywodzi. Warto 
wspomnieć, iż pamiąt-
kowymi medalami na-
grodzono szczególnie 
zasłużonych członków 
rybnickiego Cechu. 
Wyróżniony srebrnym 
medalem Jana Kiliń-
skiego został m. in. 
starszy rybnickiego 
cechu Józef Gawli-
czek: — To dla mnie 
szczególne wyróżnie-
nie i pewnego rodzaju 
podsumowanie mojej 

pracy. Ale też czuję się ciągle potrzebny, bo jesz-
cze dużo zostało do zrobienia — mówił wyraźnie 
wzruszony J. Gawliczek.  

Przed „Okrąglakiem” odbył się też trady-
cyjny Śląski Jarmark. Niestety, nie cieszył się 
on zbyt dużym zainteresowaniem ze strony 
zwiedzających, na ich usprawiedliwienie można 
dodać, iż swoje wyroby zaprezentowało jedynie 
kilku rzemieślników.                                   Fr.

c.d. ze strony 9

Rzemieślnicy świętowali...

„Rodzinne” zdjęcie laureatów rybnickiego Święta Rzemiosła.                                                        Zdj.: Fr. 

„Kobieta aktywna...



Na rybnickim Rynku odbył się konkurs 
elegancji i choć o tytuł nie rywalizowały 
piękne kobiety, to jego bohaterzy przypra-
wiali mężczyzn o szybsze bicie serca.   

Śmietanka mercedesów z całego kraju, 
najstarszych i najpiękniejszych, zawitała do 
Rybnika w ramach V Polskiego Zlotu Zabytko-
wych Mercedesów, pod patronatem prezydenta 
miasta Adama Fudalego. Najwięcej emocji 
wzbudził najstarszy na zlocie Mercedes „Po-
sen” z 1912 roku, którym przyjechali w stylowo 
odziani Joanna i Józef Kołoczkowie z Rybnika. 
Jednak mieszkańcy, którzy tłumnie przybyli na 
Rynek, podziwiali i obfotografowywali też inne 
piękne maszyny, jak choćby Adenauery z 1953  
i 1955 r., mercedesa „Pullmana” z 1937, czy „Pa-
godę” z 1968 r. W zabytkowych mercedesach 
do Rybnika przyjechało 60 załóg z całej Polski, 
ale też z Niemiec, Francji, a nawet Serbii.  

Znany nie tylko ze swoich samochodowych 
pasji Józef Polok, jest właścicielem złotego 
mercedesa W 107 450 SLC z 1975 r. z silnikiem 
4,5 litra, modelu, w którym po raz pierwszy za-
stosowano klimatyzację. J. Polok ma go od 4 lat, 
ale jak mówi, siada za jego kierownicą jedynie 
„od święta”. Jednak kiedy już to zrobi, wzbudza 
ogólną sensację. Trudno się dziwić – wóz jest 
piękny i nie jest to tylko nasze zdanie – mer-
cedes był już laureatem I miejsca w konkursie 
elegancji, jaki zawsze towarzyszy takim zlotom. 
Podczas rybnickiej imprezy, prowadzący kon-
kurs J. Polok mówił: — Wyobraźcie sobie, że w 
czasach kiedy u nas przemawiał Gomułka, inni 
jeździli już takimi wozami. Do konkursu elegan-
cji uczestnicy zlotu przystępują podzieleni na 
cztery klasy, o których decyduje rok produkcji 
pojazdu. W każdej z nich przyznawane są 
nagrody, a ocenione są nie tylko auta, ale ich 

załogi – strój i prezen-
tacja. Wśród jurorów 
był również naczelnik 
Wydziału Komunika-
cji UM Jerzy Wróbel, 
a I miejsca w poszcze-
gólnych kategoriach 
przypadły mercede-

sowi „Posen” państwa Kołoczków, mercede-
sowi W 186 300 „Adenauer” z 1955 r. z załogą  
w składzie Katarzyna Kądziela i Roman Dębic-
ki, mercedesowi 190 SL, rok produkcji 1962 r., 
którego załogę tworzył Henryk Borowski i Sta-
nisław Curyło oraz mercedesowi W 107 380 SL  
z 1980 r. prowadzonemu przez Maję Kołoczek, 
w towarzystwie Jagody Kołoczek. 

Przed dwoma laty w Rybniku odbył się Śląski 
Rajd Pojazdów Zabytkowych, teraz – V Polski 
Zlot Zabytkowych Mercedesów, zorganizo-
wany przez Klub Zabytkowych Mercedesów. 
Zdaniem J. Poloka, na kolejny zlot przyjdzie 
nam poczekać parę lat, gdyż wiele miast ubiega 
się o organizację tej prestiżowej imprezy. To 
wyjątkowa nobilitacja i reklama dla miasta, bo 
o zlocie mercedesów napiszą nie tylko lokalne 
media, ale przede wszystkim branżowe pisma 
z całej Europy. Dlatego należy się cieszyć, że 
Klub Zabytkowych Mercedesów, którego „ser-
ce bije na Śląsku”, przygotował dla rybniczan 
taką motoryzacyjną gratkę. Może uda się zno-
wu? — Cieszyłbym się, gdyby w Rybniku udało 
się zorganizować chociażby X zlot mercedesów, 
tyle jest chętnych miast. — mówi J. Polok. My 
również!

(S) 

Mercedes Best!

Śmietanka mercedesów z całego kraju, 
najstarszych i najpiękniejszych, zawi-
tała do Rybnika w ramach V Polskiego 
Zlotu Zabytkowych Mercedesów.  

Zdjęcia: s

Ci wspaniali mężczyźni w swych wspa-
niałych maszynach 

W tak stylowy sposób pomalowana 
była naczepa ciągnika J. Kołoczka.

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 37



Jeszcze wielu z nas ma w pamięci pokaz brazylij-
skiej samby w wykonaniu długonogich tancerek z 
Rio, jaki odbył się w TZR, a już miłośnicy gorących 
rytmów mieli możliwość poznania innej brazylijskiej 
specjalności – capoeiry. A wszystko to za sprawą 
młodzieżowej grupy „Animacje”, Fundacji Elektrowni Rybnik  
i projektu dofinansowanego z UE „Globalna troska”, dzięki któ-
remu rybniczanie mieli możliwość obcowania nie tylko z klimatem 
Brazylii, ale również z kulturą Indian. 

Na zewnątrz Klubu Energetyka zimno i deszczowo; wewnątrz atmos-
fera rodem z Rio – gorące rytmy i równie gorące prezentacje – akro-

bacje, walki, warsztaty i pokazy tańca. Słowem capoeira w lokalnym 
wydaniu czyli sztuka walki, gry i tańca. Stworzyli ją w XVIII i XIX wieku 
brazylijscy niewolnicy, dla których capoeira stała się sposobem na ma-
nifestowanie odrębności kulturowej. Impreza nosiła nazwę „Capoeira 
sposób na życie”, a czy tak jest w istocie, mogła przekonać się grupa 
kilkudziesięciu, głównie młodych ludzi, którzy przyglądali się akroba-
tycznym popisom w KE. Capoeira wyróżnia się dużym dynamizmem 
oraz taneczną płynnością i jak się okazuje, jest popularna nie tylko  
w Brazylii, ale również w chłodnej Polsce. Udowodnili to członkowie 
grupy Capoeira Rybnik i Capoeira Polonia wraz z gośćmi, ale także 
osoby, które z tą sztuką nie miały wcześniej do czynienia, a zachęcone 
otwartym charakterem imprezy, chętnie uczestniczyły w warsztatach.  

Podczas Dnia Kultury Brazylijskiej rozmawiano również o genezie i roli 
capoeiry w Polsce, jej znaczeniu w życiu i teatrze oraz resocjalizacji poprzez 

Indiańska Wioska nad Zalwem? Czemu nie!                                             Zdjęcia: s

Po raz pierwszy w Rybniku, nad naszym 
malowniczym zalewem odbył się festyn 
średniowieczny, zorganizowany wspólnie 
przez Rybnickie Bractwo Rycerskie i Fun-
dację ER. Na zaproszenie rybnickich wojów 
na festyn przybyły bractwa m. in. z Raciborza, 
Cieszyna i Sosnowca. — Zależy nam aby po-
kazać że średniowiecze to nie mroczna, nudna 
epoka. Przeciwnie, to okres dziejów, w którym 
działo się wiele ciekawych rzeczy — mówi Marek 
Żyła, jeden z członków–założycieli rybnickiego 
bractwa. Średniowieczni wojowie rozstawili 
kilka namiotów tworząc rycerskie obozowisko. 
Niedaleko niego swoje „królestwo” miał kat. 
Na szczęście najchętniej pozował do zdjęć, 
na tle średniowiecznych dyb, niż wykonywał 
powierzone mu prawem wyroki. Bardzo 
chętnie swoją wiedzą na tematy związane ze 
średniowieczem dzielili się członkowie bractw 
rycerskich. Można więc było się dowiedzieć z 
czego i jak zrobić łuk czy kolczugę lub, gdzie 
i za ile ekwipunek rycerza ewentualnie kupić. 
Chętni mieli możliwość strzelać z łuku, czy też 
pobierać pierwsze nauki władania mieczem, co 
wcale takie proste nie jest. Członkowie bractw 

bardzo dbają o za-
chowanie oryginalno-
ści średniowiecznych 
wzorów swoich stro-
jów, zbroi, a nawet 
potraw. Starają się 
też, aby wszystko było 
wykonane na bazie 
materiałów dostęp-
nych w średniowieczu. 
O tym, jak serio trak-
tują swoją „profesję” 
wojowie, można było 
przekonać się podczas 
największej atrakcji 
festynu, wieczornej 
bitwy, a właściwie ca-
łej serii bitew. Nikt 
„pola oddawać” nie zamierzał, więc starcia były 
momentami bardzo emocjonujące. Na szczę-
ście krew się nie polała, a wszystko skończyło 
się na kilku potłuczeniach i siniakach, co jest 
też dobrze przyjętym obyczajem podczas tego 
typu spotkań. 

Można tylko żałować, że tak mało ludzi przy-

szło zobaczyć tę ciekawą imprezę. Być może 
nie ma jeszcze w Rybniku tradycji średnio-
wiecznych festynów, bo bractwo jest przecież 
bardzo młode, istnieje dopiero 2 lata. Na razie 
liczy 10 wojów i 5 urodziwych panien, które 
jak się okazuje, nie ograniczają się do jedynie 
kobiecych czynności. — Szyjemy, haftujemy, nie-

Kulturowy mix 
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Barwy Średniowiecza

Młodzi ludzie przekonywali, że brazylijska Capoeira może być sposobem na życie...  
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Główna atrakcja średniowiecznego festynu – bitwa epok.                             Zdj.: Fr.



Publikowane na tej stronie ar-
tykuły dotyczą tylko kilku z wielu 
imprez organizowanych przez 
Fundację Elektrowni 
Rybnik, która otrzy-
mała właśnie status 
organizacji pożytku 
publicznego i została 
wpisana do Krajo-
wego Rejestru Są-
dowego w Gliwicach. 
Tym samym potwierdzona 
została wartość i znaczenie 
Fundacji dla środowiska. A co robi? 
Przypomnijmy: pomaga dzieciom i 
młodzieży rozwijać zainteresowania, 
otwiera na świat i uczy zdolności 
do podejmowania współczesnych 
wyzwań. Wspiera rozwój kultury, 
edukacji i sportu, organizuje i pro-
paguje aktywne spędzanie wolnego 
czasu. Pomaga też pokrzywdzonym 
przez los – dofinansowuje zajęcia 
hipoterapii, prowadzi sekcję pły-
wacką dla niepełnosprawnych i spe-
cjalistyczne zajęcia rehabilitacyjne. 
Zawsze chętnie udostępnia pływal-
nię i inne obiekty osobom, którym 
korzystanie z nich przynosi ulgę  

w cierpieniu i daje wiele satysfakcji. 
— Uzyskanie statusu organizacji 

pożytku publicznego wiąże się 
z wieloma dodatkowymi 

wymaganiami, jednak 
uciążliwości te rekom-
pensuje prawo gwa-
rantujące możliwość 
przyjmowania 1% 

podatku dochodowe-
go od osób fizycznych. 

Uzyskane w ten sposób 
środki znacząco przyczyniłyby się 

do dalszego rozwoju Fundacji. Od 
stycznia 2007 r. rozdysponowanie 
podatku dochodowego będzie łatwiej-
sze, ponieważ pojawił się projekt, aby 
przelewu środków dokonywał urząd 
skarbowy na podstawie wpisu nazwy 
obdarowanego w deklaracji rocznego 
zeznania podatkowego — mówi 
Stanisław Wójtowicz. — Dla uła-
twienia decyzji, komu przekazać 1% 
podatku, gdyby to nie była Fundacja, 
proponujemy przejrzenie bazy danych 
i sprawdzenie na co organizacje 
pożytku publicznego przeznaczają 
środki z podatku: pozytek.ngo.pl  
i jedenprocent.pl.
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Pomagamy Helence
Rybnicka Amatorska Scena Muzyczna w dniu 7 lipca 2006 organizuje koncert charyta-

tywny na rzecz chorej na padaczkę oraz wadę rozwojową ośrodkowego układu nerwowego, 
półtorarocznej Helenki.  Początek imprezy przewidziany jest na godzinę 19:00 – Koncert zespołu 
Kurczat, 21:00 – The October Leaves, 23:00 – Trade Mark. 

Odbędą się też licytacje rzeźb, obrazów, plakatów, płyt, koszulek, a nawet własnych portretów, 
naszkicowanych przez portrecistkę. Patronat medialny nad całą imprezą obejmuje portal rybnik.com.
pl. Koncert odbędzie się w klubie Pozytywka, bilet wstępu kosztować będzie 5 zł. Cały dochód 
z imprezy przekazany zostanie matce dziewczynki. Serdecznie zapraszamy!

capoeirę; odbyły się też warsztaty akrobatyczne, projekcje filmów, a także 
pokazy i zajęcia samby capoeira; uczono gry na instrumentach brazylijskich 
i otwarto wystawę fotograficzną. Takiej mnogości imprez nie byłoby, gdy-
by nie młodzieżowa grupa „Animacje”, która pod patronatem Fundacji 
Elektrowni Rybnik realizuje projekt „Globalna troska”, koordynowany 
przez Alicję Powroźnik. Członkowie grupy to głównie studenci z różnych 
miast województwa śląskiego, aktywni twórcy kultury bądź organizatorzy 
wydarzeń kulturalnych. Poznali się podczas warsztatów z zakresu animacji 
kultury organizowanych przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych w War-
szawie i chcą aktywnie kształtować życie kulturalne w swoim otoczeniu. 
Stąd projekt „Globalna troska – tradycja i tolerancja – różnorodność kultur 
pozaeuropejskich i ich powiązania z Europą – Afryka, Brazylia, Indianie”, 
realizowanego przy wsparciu Unii Europejskiej, w ramach programu „Mło-
dzież”. Jak mówi A. Powroźnik, na ten cel udało się pozyskać 4,5 tysiąca 
euro, a projekt ma uwrażliwić odbiorców na wszelkie odmienności kultu-
rowe coraz bardziej obecne w polskim społeczeństwie oraz upowszechnić 
otwartą i tolerancyjną postawę. W tym celu w maju zorganizowano już 
Dzień Kultury Afrykańskiej, a w czerwcu Dzień Kultury Indian Ameryki 
Północnej, który ucieszył szczególnie najmłodszych. Ale nie tylko – każdy 
mógł zajrzeć do wioski indiańskiej, która powstała za „Klubem Energety-
ka”, poznać tajniki strzelania z łuku, rzutów włócznią i bolasem, a każda 
biała twarz została umalowana nie zawsze w barwy wojenne. Degustowa-
no też potrawy, a organizatorzy przygotowali wystawy, projekcje filmów  
i pokazy tańców w stylu „powow”. — Ciekawe jak nazywa się ten indiański 
namiot — zastanawia się jedna z mieszkanek, która nad Zalew przyszła  
z całą rodziną. — To tipi — wyjaśnia „Indianka” malująca twarz jednemu 
z milusińskich. To tylko jedna z informacji, jaką można było zdobyć pod-
czas imprezy, która z założenia ma wzbogacać naszą wiedzę i otwierać 
na inne kultury. Oby tych, którzy chcą je poznawać było coraz więcej,  
a A. Powroźnik już zapowiada, że nie zrezygnuje z pisania projektów.  
I to się chwali...                                                                                          (S)

które koleżanki strzelają z łuku — mówiła 
jedna z rybnickich białogłów Agnieszka 
Barańska. — Ja zobaczyłam kiedyś walkę 
dwóch moich kolegów i poczułam że chcę 
robić to samo. Na razie bractwo stara się 
odtwarzać rycerzy z XII w. i  wikingów, 
choć kto wie czy przy tak „wojowniczych” 
pannach nie powstanie być może grupa 
naśladowczyń Joanny d’Arc. Rybnickie 
bractwo zaprasza wszystkich zaintereso-
wanych średniowieczem, jego kulturą i 
zwyczajami na swoje spotkania w niedziel-
ne popołudnia do Klubu Energetyka.

 My mamy nadzieje że organizatorom 
nie zabraknie zapału i chęci, bo impreza 
może stać się jeszcze bardziej widowi-
skowa i kolorowa i miejmy nadzieje, że 
na stałe zagości w rybnickim kalendarzu. 
Trzeba jednak pomyśleć, aby tego typu 
festyny jeszcze bardziej uatrakcyjnić, 
może o średniowieczny jarmark. Kto wie 
czy kiedyś na rybnickich „polach” nie 
będą się odbywały takie średniowieczne 
imprezy, jak choćby w angielskim Tewkes-
bury, gdzie na średniowiecznym festynie, 
spotyka się ze sobą blisko 2 tys. rycerzy. 

Fr.

Fundacja... pożytku publicznego

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 39

Sztuka filmowania
W siedzibie Fundacji Elektrowni Rybnik odbył się I Rybnicki Przegląd Filmów Ekspery-

mentalnych i Videoartu, w ramach którego zaprezentowane zostały prace twórców polskich 
i artystów z Korei Południowej, Wielkiej Brytanii i USA. 

Jak mówią pomysłodawcy przeglądu, jego celem nie było nagradzanie eksperymentalnych filmów, 
ale umożliwienie zapoznania się z tym, co aktualnie dzieje się w sztuce video i wskazanie różnic 
między sztuką video, a kinem niezależnym. Impreza była też okazją do konfrontacji, wymiany poglą-
dów i doświadczeń oraz do nawiązania kontaktów pomiędzy twórcami. Widzowie, którzy przybyli na 
przegląd zapoznali się z pracami różnorodnych estetyk – od impresji, przez video-painting, animacje 
„po-klatkowe” i komputerowe, aż po manifesty artystyczne. Zainteresowanych informacjami na temat 
przeglądu i twórców biorących w nim udział odsyłamy na stronę: www.eksperimentart.wb.pl.

 http://www.eksperimentart.wb.pl 


Zaprosili nas 
• Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, wspólnie 

z Forum Firm Miasta Radlina i Czesko–Polską Izbą Handlową z 
Ostrawy na Polsko–Czeskie Forum Gospodarcze (3 czerwca). 

• DK Niedobczyce na cykl imprez, m.in. festyn z okazji Dnia Dziecka (3 
czerwca) i imprezę z okazji Dnia Matki i Ojca (13 czerwca).

• Fundacja Elektrowni Rybnik i Związek Polskich Artystów Plastyków 
oddział Rybnicko–Raciborski na wernisaż malarstwa Andrzeja Piechy 
(6 czerwca).   

• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna na spotkanie autorskie z Mał-
gorzatą Król (8 czerwca) oraz na wernisaż wystawy „Inny świat” Tadeusza 
Ciuraby (22 czerwca).  

• Młodzieżowy Dom Kultury na koncert „Dzieci i rodzicom” (9 czerwca).
• Zespół Wokalny „6 na 6”, na koncert muzyki gospel, negrospirituals i mu-

zyki popularnej (17 czerwca). • Społeczne Ognisko Muzyczne na koncert 
zespołów instrumentalnych (20 czerwca).

• IV LO na doroczne wyścigi „tratw ekologicznych” (22 czerwca).
• DK Chwałowice na „Wieczór sztuk” z wernisażem Joachima Porady, 

spotkaniem autorskim z Barbarą Dziekańską i recitalem Jacka Glenca (23 
czerwca).

• OPP Zespół „Przygoda” na wystawę pokonkursową „Kwiaty na stole” 
(23 czerwca).

• Uniwersytet Śląski w Katowicach na zakończenie Podyplomowych Kwa-
lifikowanych Studiów Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako 
Obcego (24 czerwca).  

• Uniwersytet Trzeciego Wieku na uroczyste zakończenie IV roku akade-
mickiego (29 czerwca). 

• Stowarzyszenie „Integracja Społeczna” na uroczystość wręczenia statuetki 
Dobroczyńca Roku 2005 (1 lipca).

Janina Podlodowska (1909 – 1992) – kra-
kowianka z urodzenia, rybniczanka z wyboru. 
Pedagog, poetka i animatorka kultury. Syntezą 
jej bogatych twórczych działań jest kilka słów na 
dyplomie laureata Złotej Honorowej Lampki 
Górniczej, którą przyznano jej w 1990 roku za: 
„..wychowanie wielu pokoleń w miłości do słowa 
ojczystego, organizowanie środowiska literackiego 
i teatralnego na Ziemi Rybnickiej oraz wkompo-
nowanie Śląska we własny pejzaż poetycki”. Na 
początku lat ’90 „Gazeta Rybnicka” publikowała 
w odcinkach opowiadanie J. Podlodowskiej „Jak 
rycerz Wojsław Lubomkę dostał”, a wielu naszych 
czytelników z tego właśnie względu czekało na 
każdy kolejny numer...

Dzięki bliskim – córkom oraz przyjaciołom 
i byłym uczniom, pamięć o niej jest ciągle żywa. 
Dowodem na to była niedawna promocja zbio-
ru jej wierszy pod tytułem „W obronie róży” w 
Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej. Do 
pięknie wydanej publikacji, redaktor Maria Pod-
lodowska–Reklewska wybrała ponad 200 wierszy 
swojej matki, wyrażających jej poetyckie motto: 
„Twórczość jest procesem nie tyle intelektualnym, 
co intuicyjnym. Przeważnie rodzi się z konfliktu 
pomiędzy człowiekiem, a światem, czasami z apro-
baty, entuzjazmu, zdziwienia (...), z chęci dyskusji z 
drugim człowiekiem, buntu przeciw rzeczywistości”. 
Obecni na spotkaniu obejrzeli film z 80. urodzin 
poetki, a dawna uczennica J. Podlodowskiej dr 
Edyta Korepta przedstawiła jej poetycką wizję 
świata i ludzi w twórczości zatytułowaną „Samot-

na toczę kamienie na piaszczyste plażę...” Wiersze 
poetki recytował aktor scen śląskich Bernard 
Krawczyk. Janinę Podlodowską jako pedagoga 
– humanistę i przyjaciela młodzieży przypomniały 

ze wzruszeniem jej byłe uczennice z Liceum 
Pedagogicznego – Maria Bezuch–Chodzińska i 
Stafania Grzegorzyca, podkreślając, że uczyła je 
nie tylko języka polskiego, ale głównie życia. Pro-
mocji książki towarzyszyła  wystawa związana z 
życiem i twórczością Janiny Podlodowskiej, a do-
kumenty, fotogra-
fie, książki i inne 
eksponaty pocho-
dziły ze zbiorów 
rodzinnych, Edyty 
Korepty oraz ryb-
nickiego Muzeum 
i biblioteki.

P o w i a t o w a 
i Miejska Bibliote-
ka Publiczna dzię-
ki przedsięwzię-
ciom promującym 
szeroko rozumia-
ną kulturę – od 
literatury pięknej, 
poprzez zdarze-
nia o charakterze 

politycznym i społecznym aż do plastyki – jest 
ważnym centrum animacyjnym. Coraz częściej 
placówka ta sięga po środki poza budżet miasta: 
ostatnie przedsięwzięcie czyli projekt „Rybniccy 

brokerzy informacji” otrzymało 
kilkunastotysięczne wsparcie fi-
nansowe z Ministerstwa Kultury 
i Ochrony Dziedzictwa Narodo-

wego. Z okazji niedawnego Dnia Bibliotekarza 
i Bibliotek, w uznaniu zasług dla upowszechnia-
nia kultury, dyrektor rybnickiej biblioteki Halina 
Opoka została wyróżniona przez ministra hono-
rową odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.

(r)
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Uniwersytet III Wieku zaprasza na zajęcia 
do swojej siedziby przy ul. Sobieskiego 15, tel. 42 23 654
Program zajęć na wakacje
• poniedziałki – godz. 10.00 – gimnastyka gi gong; zajęcia 

plastyczne – 10.07, 21.07, 7.08, 21.08, 4.09; godz.10.30 – bi-
blioteka; godz.10.45 – śpiew chóralny;

• wtorki – godz.10.00 – rękodzieło artystyczne; godz.10.00 
– szachy; godz.10.30 – konwersacje z jęz. angielskiego; 

• środy – godz.10.00 – remi brydż i brydż; godz. 10.00 – bi-
blioteka;

• czwartki – godz. 10.00 – gimnastyka gi gong; godz. 10.00 
– rękodzieło artystyczne; godz.10.00 – biblioteka;

•piątki – godz. 10.00 – brydż
• Internet – codziennie
• Ponadto odbywać się będą jednorazowe imprezy: wycieczki, 

spotkania relacje z egzotycznych wojaży, spotkania towarzy-
skie. Terminy w/w imprez będą podawane na tablicy ogłoszeń 
w UTW i w internecie: www.rybnik.pl/rkutw.

• 3.07. poniedziałek godz.11.00 – „Tragedia w Gibraltarze; 
dlaczego zginął gen. Władysław Sikorski” – ppłk. Tadeusz 
Dłużyński

• 5.07. – środa, godz. 10.00 – „Kanada nie tylko żywicą 
pachnąca” – impresje z pobytu w Kanadzie – prof. Tadeusz 
Szczurowski;

• 11.07. wtorek – wycieczka do Brzegu; 
• 19.07.środa godz.11.00 – piknik nad Zalewem
• 26.07. środa – spotkanie solenizanckie;
• 15.08. wtorek, godz. 10.00 – udział w uroczystościach z okazji 

Dnia Wojska Polskiego;
• 24.08. czwartek, godz. 10.30 – spotkanie solenizanckie.

Wiersze Janiny Podlodowskiej czyta Bernard Krawczyk.                       Zdj.: arch. PiMBP

W obronie róży...



Marianna Sosna urodziła się w Iłow-
nicy w pobliżu Bielska–Białej. Miała 7. 
rodzeństwa. Oprócz niej żyje jeszcze jej 
mieszkająca w Czechach siostra Emilia, 
która setne urodziny obchodziła 2 lata 
temu! Pani Marianna wychowała 2 synów 

i jedną córkę; doczekała się 10 wnucząt, 
24 prawnuków i jednej praprawnuczki. 
Mieszka sama, ale ze względu na sędziwy 
wiek, obecnie stale opiekuje się nią córka. 
W pobliżu mieszka też syn Franciszek, więc 
jubilatka jest otoczona troskliwą opieką 
rodziny. Wnuczka pani Marianny Wioletta 
Dziedzic mówi, że babcia nigdy nie choro-
wała, ale też prowadziła bardzo zdrowy tryb 
życia. Wnuk Marek Szymura wspomina, że 
zawsze unikała tłustych potraw, lubiła też 

mleko, sama zbierała jeżyny, zioła i miętę 
i parzyła zdrowe herbaty. Zdarzało się też, 
że do kawy dodawała kieliszek wódki. Pani 
Marianna chętnie pomagała innym i lubiła 
haftować. Nigdy nie pracowała zawodowo 
i zajmowała się domem. Kiedy miała 80 

lat jeździła jeszcze na rowerze, 
a rodzina pamięta, jak w wieku 
90 lat wspólnie ze swoim synem 
wybrała się na przejażdżkę.. . 
motorem! Wnuki wspominają też 
jej częste spacery, na które już 
w późniejszym wieku wybierała 
się z laską, ale nie po to, by się 
podpierać, ale bronić przed intru-
zami. Niestety, teraz prawie nie 
wychodzi z domu, nie wzięła więc 
udziału w uroczystym spotkaniu, 
na którym zebrała się cała rodzi-
na, by świętować wyjątkowy jubi-
leusz seniorki rodu. Nie przyszła 
góra ... więc goście przyjechali 
do niej. Solenizantkę odwiedzili 
prezydent Adam Fudali i prze-
wodniczący Rady Dzielnicy Jan 
Kruk, którzy złożyli życzenia 
i wręczyli szanownej jubilatce 

kwiaty i kosze pełne słodkości. Panią Ma-
riannę ucieszyła też wizyta przedstawicielki 
ZUS-u, która poinformowała jubilatkę o 
dodatkowym, comiesięcznym świadczeniu, 
jakie z okazji ukończenia 100 lat będzie 
otrzymywać. 

Uczestnicy setnych urodzin wznieśli 
też toast za zdrowie wyjątkowej jubilatki 
i odśpiewali huczne ... 200 lat, a prezydent 
dziękował rodzinie za gościnność, z jakiej 
słyną śląskie rodziny. I ja tam byłam...

W Boguszowicach urodziła się i wycho-
wała Marta Kula. Tutaj wspólnie z mężem 
prowadziła gospodarstwo rolne. Wychowała 
2 synów i córkę, doczekała się 7 wnuków i 11 
prawnuków. Obecnie Marta Kula mieszka ze 
swoim synem Mieczysławem. Ma kłopoty ze 
słuchem i coraz rzadziej opuszcza dom, ale 
jeszcze 5 lat temu poddała się operacji, i jak 
mówi jej syn, już dzień po zabiegu wykorzy-
stując „chodzik” poruszała się po szpitalu. 
Teraz w opiece nad matką pomaga państwu 
Kulom pielęgniarka Katarzyna Zadara, która 
odwiedza sędziwą mieszkankę Boguszowic 
Starych 5 dni w tygodniu, i jak podkreśla pan 
Mieczysław, jej pomoc jest nieoceniona. Syn 
sędziwej jubilatki mówi też, że solenizantka 
zawsze uwielbiała czytać, szczególnie litera-
turę religijną: — Proszę spojrzeć na tę książkę, 
jak jest „wyczytana”. To pamiętniki kardynała 
Wyszyńskiego — pokazuje ostatnią lekturę 
pani Marty. I choć teraz jubilatka rzadko sięga 
po książki, to wykorzystując okulary przeczy-
tała wszystkie życzenia, jakie z okazji swoich 
urodzin otrzymała od krewnych i znajomych. 
M. Kula mówi, że jego matka nigdy nie uze-
wnętrzniała swoich emocji i zawsze sama 
próbowała rozwiązywać problemy, dlatego 
radziła mu – nauczycielowi, żeby nigdy nie 
skarżył się dyrektorowi na uczniów, z którymi 
sobie nie radzi. 

22 czerwca, w dniu urodzin wyjątkową 
jubilatkę odwiedził prezydent Adam Fudali. 
Wręczył kwiaty i kosz pełen słodyczy oraz 
złożył 100–latce życzenia... 200 lat! 

My również życzymy obydwu boguszo-
wickim stulatkom wszelkiej pomyślno-
ści! 

Tekst i zdj.: (S) 

Czy istnieje sposób na długowieczność? Może jest to zdrowe odżywianie i spacery, 
a może kochająca rodzina, taka jaką ma mieszkanka Boguszowic–Osiedla Marianna 
Sosna, która 14 czerwca obchodziła 100. rocznicę urodzin. Klimat Boguszowic sprzyja 
również Marcie Kuli, która dołączyła do grona rybnickich jubilatek, obchodzących 
100. urodziny!  

Życzenia wiekowej solenizantce w imieniu wszystkich mieszkańców 
złożył prezydent miasta. 

W dniu urodzin Martę Kulę odwiedziło wielu gości...
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  100 lat do kwadratu

Dla zdrowia
Jedyne w regionie Górnośląskie Stowarzyszenie Wspierania Osób 

Chorych na Nieswoiste Zapalenia Jelit z Rybnika zorganizowało 
prelekcję z udziałem członków i lekarzy specjalistów. Wzięło w niej 
udział około 80 osób, a specjaliści z dziedziny gastrologii – Krzysztof Jarus 
i Stanisław Skupień omówili objawy stawowe u chorych na nieswoiste za-
palenia jelit i ministerialny program przesiewowego badania dla wczesnego 
wykrywania chorób jelita grubego. Wystąpiła również przewodnicząca 

Powiatowego Zespołu Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Józefa Hanak, a uczestnicy 
mieli możliwość zadawania pytań i uzyskania fachowej informacji od zaproszonych specjalistów. 
— Tworząc Stowarzyszenie nie zdawałam sobie sprawy jak bardzo potrzebna była ta inicjatywa 
i jak wielu ludzi czekało na pomoc w tym zakresie — mówi prezes Stowarzyszenia Elżbieta 
Śmigowska. — Jeśli ty lub ktoś z twoich bliskich jest chory i potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się 
z nami! Stowarzyszenie ma swoją siedzibę przy ul. M.C. Skłodowskiej 7 w Rybniku i czynne jest 
w pierwszą sobotę miesiąca od godz. 12.00 – 14.00, tel. 0505132288.                                     (S)



Spotkanie prowadził płk Tadeusz Dłużyński.                                                 Zdj.: Fr.
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Spotkanie członków i sympatyków 
organizacji niepodległościowych 
w Rybniku poświęcone tej sprawie 
zorganizował Związek Piłsudczyków 
zapraszając również władze miasta 
i powiatu, parlamentarzystów, 
a także przedstawicieli środowisk 
związanych z rybnicką kulturą 
i nauką. Inicjator przedsięwzię-
cia prezes Związku Piłsudczyków 
w Rybniku płk Tadeusz Dłużyń-
ski, przypomniał sylwetkę biskupa 
J. Gawliny, kóry przez pewien okres 
swojego życia był związany z Rybni-
kiem. Urodzony w podraciborskim 
Strzybniku, uczęszczał do 1914 r. 
między innymi do rybnickiego gim-
nazjum, mieszczącego się budynku 
dzisiejszego II LO im. Powstańców 
Śląskich. Właśnie w tym miejscu 
planowane jest wmurowanie pa-
miątkowej tablicy, poświęconej 
kapelanowi. — Nie mamy zamiaru 
„ścigać” się z Raciborzem, gdzie ma 
powstać pomnik biskupa — mówił 
płk. Dłużyński. — Ale my w Ryb-

niku także musimy upamiętnić tego 
wybitnego człowieka, który przecież 
z naszym miastem był związany. Na 
spotkanie przybył także porucznik 
Antoni Tomiczek, który jako pilot 
wykonywał loty z pomocą dla War-
szawy w czasie Powstania Warszaw-
skiego. Podzielił się on z zebranymi 
swoimi wspomnieniami na temat 
bpa J. Gawliny, z którym wielokrot-
nie się spotykał i rozmawiał podczas 
II Wojny Światowej. Pokazał także 
swoją osobistą pamiątkę – obrazek z 
prywatną dedykacją od biskupa. Or-
ganizacje niepodległościowe planują 
odsłonięcie tablicy już w przyszłym 
roku. W tym celu zapowiedziano 
powołanie specjalnego komitetu, 
który będzie sprawował pieczę nad 
całością przedsięwzięcia. Miejmy 
nadzieję, iż postać tak zasłużonego 
dla Polski i Polaków człowieka, zwią-
zanego też z naszym miastem, już 
wkrótce będzie w Rybniku godnie 
upamiętniona.

Fr.

Dom Kultury w Niewiadomiu zaprasza do zwiedzania Panoramy III Powstania Śląskiego.
Jej autorem jest Jerzy Kempy. Panorama ma wymiary 10mx3m, przedstawia sceny z III Powstania Śląskiego – walkę powstańców z żołnie-

rzami niemieckimi o przyłączenie Śląska do Macierzy. O pomyśle i autorze pisaliśmy już w październiku ub. roku, kiedy panorama powstawała. 
Można ją oglądać do 31 września br. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00.

Inicjatywa 
godna poparcia

Z ciekawą inicjatywą wyszły rybnickie środowiska niepod-
ległościowe. Pamiątkową tablicą postanowiły uczcić biskupa 
polowego Józefa Gawlinę, wybitnego kapłana i kapelana 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.



Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 43

W wyniku ofensywy Armii Czerwonej na początku 
1945 r., w okolicach Rybnika pojawiły się oddziały so-
wieckie. — Zanim stanął u nas front — zaczyna opowieść 
pani Cecylia Pietrek, która miała wtedy 10 lat. — Kilka dni 
wcześniej przez wieś Niemcy „pędzili” Żydów z Oświęcimia. 
To było straszne, a my nie mogliśmy im pomóc, bo pilnowało 
ich SS i każdemu kto się próbował do nich zbliżyć, groziła 
śmierć. Po kilku dniach, w kierunku Rud, wycofywała się 
garstka niemieckich żołnierzy, którzy postanowili zatrzy-
mać się właśnie w Stodołach. Nie próbowali wchodzić 
do domów, ale starali się wezwać pomoc, układając na 
jedynej wówczas drodze w Stodołach znaki z dachówek. 
Żołnierze niemieccy zostali zauważeni z powietrza. Nad 
Stodołami pojawił się niemiecki samolot, który jednak 
nie wylądował, aby ich zabrać, ale krążył nisko, a potem 
odleciał. Niemcy zdecydowali się pozostać w Stodołach, 
być może oczekując na ratunek następnego dnia. Szukali 
schronienia w przydrożnych rowach i pomiędzy drze-
wami. Jednak późnym wieczorem do Stodół od strony 
Rybnika wjechał patrol rozpoznawczy Armii Czerwonej. 
Wywiązała się krótka strzelanina, a następnie radziecki 
oddział wycofał się w kierunku, z którego przyjechał. 
— Szybko wraz z całą rodziną, a było nas 14, uciekliśmy 
po tej strzelaninie do domów naszych dziadków i tam się 
schowaliśmy — opowiada dalej pani Cecylia Pietrek. Po 
pewnym czasie już w nocy, od strony Rybnika nadjechał 
na ciężarówkach większy oddział Armii Czerwonej. Po 
raz kolejny doszło do wymiany ognia, tym razem jednak 
o wiele gwałtowniejszej. W wyniku walk sześciu Rosjan 
zginęło, a kilku było rannych. O stratach niemieckich nic 
nie wiadomo, jako że wykorzystując ciemności, żołnierze 
niemieccy, prawdopodobnie uszli ze Stodół w kierunku 
Rud, zabierając z sobą rannych i martwych. Kiedy więc 
nadszedł ranek, a do miejscowości przybyły dalsze oddzia-
ły Armii Czerwonej wsparte czołgami, po niemieckich 
żołnierzach nie pozostał ślad. Rosjanie rozpoczęli ich 
poszukiwania w domach i obejściach, co nie przyniosło 
jednak rezultatów. W tej sytuacji zaczęli podejrzewać, że 
to mieszkańcy Stodół ich ostrzelali. Dwóch radzieckich 
żołnierzy, być może uczestników wcześniejszego patrolu, 

poszukując winowajców wcze-
śniejszej strzelaniny wskazało 
na 5 mężczyzn: Józefa Mierę, 
Emanuela Konkola, Wiktora 
Marszołka, Piotra Starca i Fran-
ciszka Piechę, obarczając ich 
odpowiedzialnością za śmierć 
swoich towarzyszy. Choć jedyną 

ich „winą” był fakt, że mieszkali w pobliżu niedawnej 
strzelaniny i to, że w okolicy ich domów znaleziono 
poległych radzieckich żołnierzy. Pod pretekstem pójścia 
„na roboty” zabrali ich z domów, zamykając się z nimi w 
piwnicach dawnego domu celnego. Nikt z mieszkańców nie 
wiedział, co się z nimi działo. Dopiero rankiem wstrząśnięci 
mieszkańcy Stodół w przydrożnym rowie w pobliżu domu 
celnego, znaleźli zwłoki całej piątki. Wszystkie ciała nosiły 
ślady tortur. Jedna z ofiar, miała w ustach i nosie niedopałki 
papierosów. — Być może Rosjanie myśleli, że się z nich śmie-
je, bo mogli nie wiedzieć, że ma trudności z oddychaniem, a 
przez to i z mówieniem — mówi Rudolf Starzec, brat pani 
Cecylii. Inny ze zmaltretowanych mieszkańców Stodół 
miał wydłubane oczy. Po znalezieniu ciał, mieszkańcy wsi 
zrobili z desek prowizoryczną trumnę, w której położyli całą 
piątkę. Następnie pochowano ich w pobliżu domu celnego, 
we wspólnym grobie, niedaleko miejsca, w którym zostali 
odnalezieni. Kiedy mieszkańcom wydawało się, iż jest to 
już koniec tragedii, po jakimś czasie ponownie pojawili 
się w Stodołach żołnierze radzieccy, szukający sprawców 
tamtych wydarzeń. Tym razem kazali zebrać wszystkich 
mężczyzn ze wsi z łopatami i kilofami. Następnie kazano im 
kopać duży rów. Wiele wskazuje na to, że Rosjanie chcieli 
wszystkich mężczyzn ze wsi po prostu rozstrzelać. Jednak 
jeden z ciężko rannych w czasie niedawnej wymiany ognia 
żołnierzy radzieckich kategorycznie zakazał strzelania do 
cywilów, potwierdzając, iż strzelali do nich tylko żołnierze 
niemieccy. W ten sposób zapobiegł jeszcze większej zbrodni 
i ocalił życie wielu mieszkańcom Stodół. W kwietniu 1945 r., 
kiedy front już się oddalił, ciała pomordowanych przewie-
ziono i pochowano na cmentarzu w Rudach. Na miejscu 
pierwotnego pochówku w Stodołach, mieszkańcy postawili 
pamiątkowy krzyż. Krzyż, który do dziś kryje pewną zagad-
kę: jego poszczególne elementy przywieziono najpewniej z 
cmentarza w Rudach, jeszcze dziś, na tylnej części krzyża, 
widoczny jest nieczytelny ślad po starym napisie nagrob-
nym, zaś na postumencie widnieje nazwisko „F. Kokes”, 
jak się zdaje, raciborskiego kamieniarza. 

Przez długi czas jedynie ten krzyż i dość ogólnikowy 
napis pod nim: „Proszę Ojcze nasz i zdrowaś Mario za 
tragicznie zmarłych na tym miejscu” przypominały o tej 
tragedii mieszkańcom Stodół, bo właściwie ta historia była 
znana jedynie im. Przez lata PRL–u, nikt o niej głośno nie 
mówił. — Zaczęliśmy w dzielnicy porządkować i remontować 
przydrożne krzyże. Kiedy przeszła kolej na ten w pobliżu daw-
nego domu celnego, poznałem całą historię z nim związaną. 
Nie chciałem tak tego zostawić. Ten napis pod krzyżem nic 
nie mówił o tym co się tu wydarzyło. Dlatego wraz z Radą 
Dzielnicy przy poparciu władz miasta, ufundowana została 
pamiątkowa tablica, mówiąca o tych tragicznych zajściach 
— mówił Józef Sorychta przewodniczący RD Stodoły, któ-
ry tę historię wydobył na dzienne światło. Tablicę uroczyście 
odsłonięto pod koniec maja tego roku. Jest na niej krótka 
notka, która zgodnie z historyczną prawdą, informuje, co 
wydarzyło się w styczniu 1945 r. w Stodołach.

Tekst i zdj.: Franciszek Szweda

Choć od zakończenia II Wojny Światowej minęło już 
ponad 60 lat, skrywa ona jeszcze wiele tajemnic. Do 
niedawna jeszcze niewiele było wiadomo o tragicznych 
wydarzeniach do jakich doszło pod koniec stycznia 
1945 r., w podrybnickich Stodołach. 

Zapomniana tragedia Kabaret z Grand Prix 
Kabaret Młodych Panów zdobył 

Grand Prix VIII Giełdy Kabaretowej 
„PrzeWAŁka” w Wałbrzychu. Prze-
WAŁka to ogólnopolska giełda kabare-
towa, która od ośmiu lat organizowana 
jest przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury. 
W jury zasiadają znane osobistości pol-
skich estrad kabaretowych, które prezen-
tują również swoje recitale. PrzeWAŁka 
to jednocześnie przegląd różnorodnych 
form kabaretowych, dający możliwość 
konfrontacji zespołów zawodowych, 
amatorskich, studenckich, aktorskich czy 
autorskich. Tegoroczne motto brzmiało: 
Jeśli nie folklor, to co? ... To Kabaret 
Młodych Panów.   

Kwiaty w roli głównej
Jak co roku w Rybniku spotkają 

się hodowcy i miłośnicy pięknych 
kwiatów. Najpierw w Zespole Szkół 
Ekonomiczno–Usługowych przy ul. Św. 
Józefa, odbędzie się Międzynarodowa 
Wystawa Lilii i Kompozycji Kwiatowych, 
którą zaplanowano na 15 – 16 lipca. Wy-
stawę można będzie zwiedzać od 10.00 do 
17.00 pierwszego dnia imprezy, drugiego 
– od 9.00 do 17.00. Z kolei na sierpień 
Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów 
przygotował kolejną atrakcję – Między-
narodową Wystawę Dalii, Mieczyków 
i Kompozycji Kwiatowych. Impreza 
odbędzie się 26 – 27 sierpnia również 
w ZSE–U i w podobnych godzinach. 

Repefene 2006
Wakacje za kamerą?
Coraz częściej masz wrażenie, że 

otaczająca rzeczywistość jest dosko-
nałym materiałem na film? Nie trać 
więc czasu – „Repefene” tuż, tuż. 

Wprawdzie „Repefene” czyli Ryb-
nickie Prezentacje Filmu Niezależnego 
odbędą się dopiero 29 września – 1 
października, jednak termin nadsyłania 
filmów i kart zgłoszeń mija 15 sierpnia. 
Na wakacje warto więc zabrać kamerę, 
poszukać plenerów, popracować nad 
scenariuszem, dokręcić brakujące ujęcia, 
zmontować to i owo i wziąć udział w V już 
edycji tej imprezy. Wszystkich twórców 
amatorów zachęcamy więc do pobrania 
regulaminu, karty zgłoszeń, karty akre-
dytacyjnej i do wysyłania swoich filmów. 
Pomoże w tym strona internetowa Klubu 
Filmu Niezależnego (www.kfn.strona.
pl), który wspólnie z Domem Kultury 
w Chwałowicach i Silesia-Film organizuje 
trzydniową imprezę. W jej trakcie odbędą 
się warsztaty i pokazy filmowe. 

(S)
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Abecadło Rzeczy Śląskich Skąd się biorą dzieci?
 Dawniej w tradycyjnej śląskiej rodzinie rodziło się dużo dzieci. Ślą-

zoczki zatem często były w „błogosławionym stanie”. Mówiło się też,  
że „ona je przi nadziei”, „w odmiynnym stanie” albo też „ona bydzie 
miała dziecko”. Spotkałem się też ze stwierdzeniem: „Ona jest em!”, ale 
nikt nie potrafił mi dotąd wyjaśnić tego określenia. Dawniej nieznane 
było w ogóle słowo „ciąża”, czy też zwrot „być w ciąży”.... A zresztą nie 
jest to najpiękniejsze i dobrze kojarzące się określenie! 

O byciu w „błogosławionym stanie” Ślązoczki nie rozgadywały też na 
prawo i lewo. Była to swego rodzaju tajemnica małżonków i najbliższej 
rodziny. Ale tajemnica ta ostatecznie ujawniała się oczom wszystkich, 
bo w końcu kobieta nabierała okrągłości. Jednak krój tradycyjnego 
stroju śląskiego powodował, że „błogosławione kształty” spod ślą-
skich „oblyczek” pokazywały się stosunkowo późno. Czasami dopiero  
w ósmym, a nawet dziewiątym miesiącu. Niektórzy nawet twierdzą, że 

kształt kobiecego stroju śląskiego nawiązuje do macierzyństwa. Jest  
w tym wiele racji, bowiem strój ten miał podkreślać cenione dawniej 
przymioty kobiecości. A zatem „ta baba była fajno, co niy była choro-
bliwie chudo i mogła rodzić zdrowe dziecka”! W tym sensie moda taka 
była też bardzo praktyczna, gdyż kobieta „przy nadziei” nie czuła się 
„inna” i do tego jeszcze nie musiała nosić specjalnych ubrań, zwanych 
dzisiaj „ciążówkami”. Tak więc trzeba przyznać, że dawne śląskie stroje 
były bardzo praktyczne!

Tradycyjna śląska kultura, podobnie jak wiele innych na świecie, 
nie radziła sobie z odpowiedzią na dziecięce pytanie: Skąd się biorą 
dzieci? Ta intymna i dawniej bardzo wstydliwa sfera ludzkiego życia 
potrzebowała więc sposobu na wyjaśnienie oczywistego zjawiska,  
że najpierw dziecka nie ma, a potem jest. Stosowano więc na Śląsku 
kilka tłumaczeń, mówiąc o znajdowaniu dzieci w kapuście czy w karto-

flach, ale najbardziej popularne były opowiadania  
o bocianie i hebamie. 

BOCIAN
Bocian, nazywany jest też na Śląsku „bocion”, 

„boczoń” lub „bocoń”. Opowiadało się dzie-
ciom, że jak rodzice chcą mieć dziecko, to muszą 
otworzyć okno i wystawić na parapecie talerzyk  
z cukrem. Wówczas bocian przyniesie do tego 
domu dziecko. Trudno jednak było mówić tak 
zimą, gdy bociany są w ciepłych krajach. Wówczas 
ratunkiem była opowieść o hebamie!

HEBAMA
Położną, akuszerkę, wiejską pielęgniarkę 

nazywa się po śląsku „hebamą”. Kobietę taką, 
cieszącą się zresztą w swej lokalnej społeczności 
wielkim szacunkiem, wzywano zawsze do po-
rodu, gdyż Ślązoczki rodziły dawniej wyłącznie  
w domu. Dzieci, mąż i inni domownicy wycho-
dzili wówczas z izby i w ogrodzie, albo w szopce 
czekali na udany poród. Wszyscy widzieli wtedy 
jak hebama wchodzi do domu z taszą, czyli torbą 
pełną potrzebnych rzeczy. Kiedy później ze strony 
najmłodszych domowników padało pytanie, skąd 
się biorą dzieci, to rodzice odpowiadali – „Przeca 
hebama przynosi je w taszy!

Mimo tych przeróżnych opowieści była jednak 
na Śląsku głęboka świadomość, że dziecko przy-
chodzi skądś z zewnątrz, z nieba od aniołków, 
od Ponboczka, że jest darem nieba, że nie jest 
własnością rodziców. Podkreślał to dawny zwyczaj 
kładzenia nowonarodzonego dziecka na progu 
domu – opisany już przez pewnego cystersa z Rud 
w XIII wieku (!). Wówczas ojciec brał dziecko na 
ręce, uznawał za swoje, wnosił do domu i podawał 
matce jako dar. To była piękna tradycja!

Tekst i fotokopia: Marek Szołtysek

Zdjęcie „nowoczesnej małodzietnej śląskiej rodziny” z około 
1935 roku. W tym samym bowiem czasie tradycyjne śląskie 
rodziny miały przynajmniej dwa razy tyle potomstwa. A 
dzisiaj?
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Kontynuujemy nasz cykl prezentujący sta re zdję cia przed sta wia ją ce losy Ryb ni ka i ryb ni czan na prze strze ni ostatnich 150 lat. Każ da pu bli ko wa na fo to gra fia otrzy-
ma swój nu mer. Uła twi to dys ku sję z Czytelnikami na temat przed sta wio nych na zdję ciu wy da rzeń, rze czy i osób. Za chę ca my więc Czy tel ni ków do wy ci na nia tych stron 
i zbie ra nia ich w se gre ga to rze. 

Ponadto proponujemy Czytelnikom współ re da go wa nie cyklu – za chę ca my do przy no sze nia do re dak cji sta rych zdjęć będących świad ka mi mi nio nych cza-
sów. Najbardziej in te re su ją ce za mie ści my w „GR”. Za każ de zdję cie wy bra ne do druku, za pła ci my 10,00 zł. Spon so rem akcji jest Wy daw nic two „Ślą skie ABC” 
z Ryb ni ka. Za po wie rzo ne nam zdję cia – dzię ku je my!

Kontynuujemy nasz cykl prezentujący sta re zdję cia przed sta wia ją ce losy Ryb ni ka i ryb ni czan na prze strze ni ostatnich 150 lat. Ka

(cz. 44)

Opracowanie i fotokopie: Marek Szołtysek

44/1

44/2

Zdjęcie 44/1
Fotografie przyniosła nam Pani Weronika Spyra, 

na której jest uwieczniony jej dziadek – Augustyn 
Suliga.  Stoi czwarty od prawej w trzecim rzędzie 
od góry.  Żołnierze trzymają tablicę, na której 
z trudem i to przy pomocy lupy można odczytać: 
II kompania rezerwy, I pluton Rybnik dnia 22 VII 
1929 (lub 1923). Może ktoś ma takie samo zdjęcie 
z lepszym opisem? Interesują nas dokładna data 
oraz miejsce zrobienia tej fotografii. Może na 
terenie szpitala przy ul. Gliwickiej, gdzie kiedyś 
stacjonował rybnicki garnizon? Swojego dziadka, 
który w tych latach stacjonował w rybnickim gar-
nizonie, na fotografii tej odnalazła też naczelna 
„GR” – Wilhelm Sachs siedzi w rzędzie kadry 
oficerskiej – ósmy od prawej strony.

Zdjęcie 44/2
Oto niezwykłe zdjęcie drużyny palantowej. Są to 

zawodnicy klubu „Sportowiec” z kolonii Rymer na 
terenie Niedobczyc. Zdjęcie zrobiono 1 listopada 
1920 roku. Może ktoś ma więcej zdjęć zawodników 
popularnego kiedyś na Śląsku palanta, zwanego też 
szlagbalem. Prosimy o zdjęcia!  

Sprostowanie
Do ostatniego „Albumu…”, a konkretnie w opis pod zdjęcie nr 43/2 wkradło się kilka 

nieścisłości. A więc: właścicielem dawnego planu miasta jest  Rajmund Tumułka z Rybnika, 
zaś obecna ulica Wyzwolenia w latach 1939-1945 nazywała się Herzog Viktor Strasse.



Zaczynał od biegów narciarskich. Potem do 
biegania dodał... strzelanie, bo jak mówi, interesuje 
ono każdego chłopaka. Swoją przygodę z biatlonem 
rozpoczął w wieku 15 lat w klubie SKS Ryfama 
Rybnik. Jego pierwszym trenerem był Serafin Janik, 
ojciec posła Grzegorza Janika, wcześniej dyrektora 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3, który 
spotkanie mistrza z młodzieżą zorganizował. Z cza-
sem przyszły pierwsze sukcesy Tomasza – medale 
mistrzostw Polski juniorów, a w 1993 r. wicemistrzo-
stwo świata juniorów w Ruhpolding w biegu na 10 
km. Dwa lata później T. Sikora zdobył złoty medal 
na mistrzostwach świata w Anterselvie w biegu 
indywidualnym na 20 km. Oby sprawdziło się po-
rzekadło, że historia lubi się powtarzać, bo T. Sikora 
powróci tam w lutym, by wystartować w kolejnych 
MŚ. Historia zatoczy koło... A ta historia to 18 lat 
treningów, wahań formy i udział w 4 igrzyskach 
– ostatni w Turynie najszczęśliwszy, zakończony 
srebrnym medalem olimpijskim na 15 km. — Ka-
riera przed wami, ale potrzeba wiele lat ciężkiej pracy 
— mówił do uczniów klas sportowych Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych nr 3 poseł Grzegorz 
Janik. — Nie wolno się zniechęcać. Wie o tym 
doskonale T. Sikora, dla którego po pierwszych 
sukcesach przyszły lata chude. — Najważniejsze, 
aby nie poddawać się mimo porażek, a tych w mojej 
sportowej karierze było sporo – kiedyś zająłem nawet 
97 miejsce w Pucharze Świata. Jednak wytrwałość i 
dążenie do celów – tych małych i coraz większych, 
z pewnością przyniesie efekty. Myślę, że warto część 
swojego życia poświęcić sportowi. Sikora wie co 
mówi – myślał nawet o zakończeniu kariery, ale 
na szczęście – dla niego i dla nas – rozpoczął tre-
ningi pod okiem pochodzącego z Ukrainy trenera 

Romana Bondaruka. To o nim T. Sikora mówi, że 
niejednego sportowca wyciągnął z „wynikowego 
dołka”. Z nim było podobnie...

T. Sikora zaczyna trenować na początku czerwca 
– w pierwszym miesiącu odbywają się treningi strze-
leckie, potem dochodzą biegi: — Sierpień i wrzesień 
to dla nas najbardziej trudne miesiące, wtedy biega-
my bardzo dużo – czasami po 70, 80 km dziennie.  
W marcu po zakończeniu sezonu na miesiąc zapo-
mina o sporcie: — Potem powoli wracam do trenin-
gu, aby w czerwcu na pierwszym zgrupowaniu nie było 
mi zbyt ciężko. A o tym, że jest ciężko, nie trzeba 
nikogo przekonywać. Biatlon to wyczerpujący sport, 
nie dziwią zatem momenty, w których zawodnik 
myśli o zejściu z trasy. — Jeżeli jeszcze nie jestem 
w pełnej formie, to na trasie zazwyczaj pojawia się 
kryzys, ale z doświadczenia wiem, że jeżeli raz zejdzie 
się z trasy, to później w każdym kolejnym stracie, kiedy 
bywa ciężko, przychodzi myśl o przerwaniu zawodów. 
Schodzę z trasy jedynie na wyraźne zalecenie trenera, 
jeżeli wiadomo, że nie będzie wyniku. W czasie  
4 ostatnich lat zdarzyło mu się to raz. 

Start w Turynie będzie wspominał nie tylko 
on. To ósmy medal Polski w historii startów na 
zimowych igrzyskach olimpijskich i pierwszy w 
biegach narciarskich: — To moment nie tylko 
wzruszenia, ale i ogromnej radości. Na ten medal 
czekałem bardzo długo – trzy poprzednie olimpiady 
były dla mnie zupełnie nieudane. Zdawałem sobie 
sprawę, że to mój ostatni start na takiej imprezie, w 
którym mogę coś osiągnąć. Więc moje szczęście było 
podwójne, podobnie zresztą jak stres. To właśnie 
on jest jego sprzymierzeńcem – im większy, tym 
lepsze osiąga wyniki. Tak było w Turynie, gdzie 
rywalizował z Bjoerndalenem. — Przybiegając 

na strzelnicę musimy się całkowicie „wyłączyć” na 
25, 30 sekund. Gdybym wiedział, jak on strzela, 
miałbym z pewnością więcej strzałów nietrafionych, 
bo nastąpiłby moment dekoncentracji. Musimy 
widzieć tylko tarczę i na niej się skupić. Zobaczyłem, 
że Norweg ma dwie rundy karne, kiedy skończyłem 
strzelanie. Czy kiedyś uda się pokonać Bjoernda-
lena, z którym rywalizuje od czasów juniorskich? 
Zdaniem Sikory, Ole Einar Bjoerndalen jest 
najlepszym zawodnikiem na świecie, w pełni zasłu-
gującym na tytuł biatlonisty wszechczasów. — Na 
dzień dzisiejszy nikt nie jest w stanie wygrywać tylu 
zawodów, co on. Sukces w Turynie świętował też 
obecny na spotkaniu w ZSP nr 3 odkrywca talentu 
T. Sikory Serafin Janik, który nie krył łez, kiedy 
w Turynie jego podopieczny zdobywał srebrny 
medal. Z perspektywy lat T. Sikora wspomina go 
jako bardzo wymagającego: — Największą pracę 
wykonuje zazwyczaj trener, który prowadzi zawod-
nika od najmłodszych lat. Wiadomo, że młodym lu-
dziom brak profesjonalnego podejścia do treningów, 
bardzo często chce się ”ocyganić”, ale kiedy trener 
przyłapał nas na tym, oj bywało głośno...   

T. Sikora nie wie jeszcze czy wystąpi na olim-
piadzie w Vancouver, bo jak mówi, 4 lata to dla 
sportowca odległy czas i wiele może się wydarzyć. 
Mówi, że zależy mu na wyniku, dlatego nie intere-
suje go wyjazd tylko dla samego startu. Ma również 
świadomość, że jego kariera może skończyć się za 
rok lub za 6 lat, więc ma plany na przyszłość, ale 
ich nie zdradza. Obecnie chce jak najlepiej przy-
gotować się do najważniejszej imprezy przyszłego 
sezonu – mistrzostw świata we wspomnianym już 
Anterselvie. — Tam zaczynałem karierę i zdobyłem 
złoty medal 11 lat temu. 

Uczniowie pytali też nie tylko o sportowe strony 
życia, ale czy lubił się uczyć, jakim autem jeździ, a 
nawet czy weźmie udział w kolejnej edycji „Tańca z 
gwiazdami”: — Raczej nie, gdyż nie jestem tak wielkim 
showmanem. Poza domem spędza w zależności od 
sezonu, prawie 300 dni, co ma wpływ na jego rodzinę, 
która rozgrzesza go szczególnie kiedy odnosi sukcesy. 
Autorytetem sportowym był niemiecki biatlonista 
Mark Kirchner, a T. Sikora szczęśliwie unikał też 
poważniejszych kontuzji. 

Podczas spotkania w ZSP nr 3 T. Sikora otrzy-
mał z rąk G. Janika dyplom Komisji Kul-
tury Fizycznej i Sportu Sejmu RP, w dowód 
uznania jego sportowych dokonań, a on 
podarował szkole koszulkę z numerem, z 
którym startował w ubiegłorocznym Pu-
charze Świata. Młodzież miała też okazję 
zobaczyć z bliska jak wygląda srebrny olim-
pijski medal, zrobić pamiątkowe zdjęcia 
i otrzymać autograf mistrza. Nie była to 
jedyna wizyta T. Sikory w Rybniku – spo-
tkał się również z wychowankami SP nr 
15, P nr 37, G nr 4, SP nr  11 oraz ZSE–U, 
a młodych ciekawiło m.in. czy jest bogaty 
i lubi... Dodę. Każdy otrzymał więc odpo-
wiedź na najbardziej nurtujące pytania i 
poznał bliżej skromnego T. Sikorę. 

Tekst i zdj.: (S)

Choć na nartach robi tysiące kilometrów, nie jest narciarzem; choć w trakcie sezonu 
wystrzeliwuje nawet 12 tys. naboi – nie jest strzelcem; nie jest też podróżnikiem, choć 
poza domem spędza 280 dni w roku. Jedno jest pewne – jest niezwykle skromnym 
... wicemistrzem olimpijskim. Tomasz Sikora, bo o nim mowa, podczas spotkań  
z młodymi ludźmi mówił o blaskach i cieniach biatlonu, srebrnym medalu z Turynu 
i wyjaśniał dlaczego nie wystąpi w „Tańcu z gwiazdami”.       

Nie  poddawać  s i ę  . . .
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Tomasz Sikora prezentuje olimpijski medal na 
zdjęciu z grupą uczniów ZSP nr 3. Z lewej – pierw-
szy trener T. Sikory Serafin Janik, z prawej poseł 
Grzegorz Janik.



Jeden z najbardziej utalento-
wanych żużlowców RKM-u Ryb-
nik Łukasz Romanek nie żyje.  
W piątkowy wieczór 2 czerwca 
odebrał sobie życie. Jeszcze kilka 
godzin wcześniej ścigał się na żuż-
lowym torze podczas klubowego 
treningu. Dzień później zasmuceni 
rybniccy kibice spotkali się na żuż-

lowym torze, aby chwilą 
ciszy i zapalonym zni-
czem uczcić Jego pamięć. 
Kilka dni później jeszcze 
liczniej wzięli udział w 
jego ostatniej drodze. 18 czerwca podczas meczu ligowego z Atlasem 
Wrocław cały stadion modlił się w Jego intencji.  

Łukasz Romanek urodził się 21 sierpnia 1983 roku w Knurowie. 
Żużlową licencję zdobył w 2000 roku i już w pierwszym sezonie startów 

wspólnie z kolegami zdobył srebrny medal Młodzieżowych Drużynowych 
Mistrzostw Polski Juniorów. W następnym sezonie został Indywidual-
nym Mistrzem Europy Juniorów. Sezon 2002 był najbardziej pechowym 
w karierze Łukasza. Podczas finału Indywidualnych Mistrzostw Polski 
juniorów w Lesznie brał udział w karambolu. Pierwsze wieści ze szpi-
tala były bardzo niepokojące, mówiło się nawet o końcu jego kariery. 
Jednak powrócił szybko na tor i choć jeździł bardzo ostrożnie walnie 
przyczynił się do złotego medalu rybnickiej drużyny w Młodzieżowych 
Drużynowych Mistrzostwach Polski. W sezonie 2003 na torze w Rybni-
ku został mistrzem Polski juniorów, a w Pile razem z R.Szombierskim 
zdobył złoty medal w konkurencji młodzieżowych par. Sezon 2004 był 
ostatnim sezonem w gronie juniorów, w czasie którego zdobył brązowy 
medal Mistrzostw Polski. Trzecie miejsce zajął również w zawodach o 
Srebrny Kask. Sezon 2005 był dla Łukasza szóstym sezonem startów na 
żużlu, ale pierwszym w gronie seniorów. W lidze startował rzadko, a po 
zakończeniu sezonu w Polsce udał się na cykl występów do Australii, 
gdzie pod okiem Ivana Maugera doskonalił swój żużlowy talent. Tam 
też został zwycięzcą turnieju Golden Helmet. W tym sezonie wystąpił 
w trzech pojedynkach ligowych, w tym raz w Rybniku podczas pierw-
szego meczu sezonu z Toruniem. Niestety, więcej Go nie zobaczymy 
na żużlowych torach. Spoczywaj w pokoju.

To nie pierwsza tragedia w polskim sporcie żużlowym. W marcu 2004 
roku po próbie samobójczej zmarł Robert Dados – mistrz świata junio-
rów, parę miesięcy potem odbył się pogrzeb Rafała Kurmańskiego – wy-
chowanka ZKŻ Zielona Góra, który również odebrał sobie życie.   

Już bez Łukasza 

Ostatnie zdjęcie Łukasza zro-
bione podczas jego jedynego 
w tym sezonie startu na torze  
w Rybniku w meczu z Toruniem.

Kibice oddali Łukaszowi cześć.
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Nagrodzili sportowców
Prezydent Rybnika Adam Fudali nagrodził 70 najlepszych ryb-

nickich sportowców spośród których wytypowano 10 do Plebiscytu 
na Najlepszego Sportowca 2005 roku. Wyboru laureata w drodze 
internetowej lub poprzez wypełnienie ankiety, dokonali mieszkańcy Ryb-
nika. Sportowcem 2005 roku została Hanna Las – zawodniczka Polonii 
Rybnik, złota medalistka Mistrzostw Polski juniorek młodszych w dżudo. 
Za zwycięstwo w Plebiscycie otrzymała nagrodę finansową w wysokości 
4 tyś. zł. Na dwóch kolejnych miejscach uplasowali się zawodnicy sekcji 
lekkoatletycznej RMKS Rybnik: Łukasz Kutek – pierwsze miejsce w 
Halowych Mistrzostwach Polski juniorów młodszych w pchnięciu kulą i 
Robert Bober – pierwsze miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski 
w rzucie oszczepem z wynikiem 72,07 m. 

W minionym roku sportowcy rybnickich klubów zdobyli 9 medali Mi-
strzostw Świata, 4 medale Mistrzostw Europy oraz 87 medali Mistrzostw 
Polski. Najmłodszą wyróżnioną była siedmioletnia Martyna Konopacka z 
MKSz Rybnik – wicemistrzyni Szachowych Mistrzostw Polski przedszkola-
ków. Spośród 70. wyróżnionych sportowców aż 16 to zawodnicy Aeroklubu 
ROW, 9 – przedstawiciele Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego, 
nagrodzonych po 8 zawodników mieli KS Polonia oraz Górnośląski Klub 
Modelarstwa Kosmicznego i Lotniczego.   

Regionalne regaty
Na wodach zalewu rybnickiego odbyły się VI Regionalne Regaty 

Żeglarskie Olimpiad Specjalnych pod honorowym patronatem 
Prezydenta Rybnika Adama Fudalego. W imprezie wzięło udział 
9 załóg z województwa śląskiego, w tym dwie załogi Sekcji Terenowej 
„Promyk” Rybnik: Łukasz Pierskała, Piotr Warchoł, Andrzej Motyka, 
Aleksandra Firla, Damian Poloczek i Maciej Zygmuńczyk. Ich opie-
kunami byli: Adam Bartoniek, Karolina Madaj (sternicy) oraz Sylwia 
Olesińska – Myśliwiec i Magdalena Kasprzak (opiekunowie). Po 
jednym wyścigu eliminacyjnym nastąpił podział załóg na dwie grupy. 
Obie rybnickie załogi znalazły się w grupie silniejszej, w niej jednak 
musiały uznać wyższość ekipy Szkwał Katowice, która po 5 wyścigach 
została zwycięzcą regat. Rybnickie załogi uplasowały się na kolejnych 
dwóch miejscach.

Kilka dni wcześniej 11–osobowa grupa „Promyka” wzięła udział w 
VIII Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych, które 
odbyły się w Warszawie. Rybniczanie z powodzeniem startowali w 
zawodach pływackich, lekkoatletycznych, bowlingu, jeździe konnej i 
koszykówce.

Dwie załogi Promyka.

Laureaci plebiscytu w towarzystwie A. Fudalego i H. Frysztackiego, sportowcy od lewej: 
Ł. Kutek, R. Bober, H. Las.
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Ratownicy najlepsi
Bardzo dobrze wypadli reprezentanci Rybnika na Mistrzostwach Śląska 

Ratowników WOPR, które odbywały się na pływalni Pałacu Młodzieży oraz 
w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach. Wśród kobiet 2 miejsce zajęła Wioleta 
Cygan, a trzecie Anna Duda. Tuż za podium – na czwartym miejscu udział w zawodach 
zakończyła Agnieszka Bieniak. Dalsze miejsca zajęły: Monika Nowak, Magda Skibska 
i Patrycja Kowolik. Wśród mężczyzn zawody wygrał rybniczanin Robert Androsz, 
a w pierwszej dziesiątce znaleźli się również Szymon Lindner, Karol Korduła oraz 
Tomasz Więcek. W zawodach uczestniczyli również Paweł Zostawa i Mateusz Skiba. 
W konkurencji sztafet 4x25 m holowanie manekina rybniczanki zajęły 1 miejsce, a 
ich koledzy drugie.

Reprezentacja Rybnika zwyciężyła również w punktacji generalnej przed Katowi-
cami oraz Knurowem. Ósemka rybniczan została powołana do kadry województwa 
śląskiego na Mistrzostwa Polski, które odbyły się w Łodzi. Tam reprezentacja Śląska 
zajęła 2 miejsce w generalnej klasyfikacji, tuż za drużyną z Warszawy. Na mistrzostwach 
tych R. Androsz zdobył srebrny 
medal w generalnej klasyfikacji, 
wygrywając konkurencję holo-
wania manekina na dystansie 
50 m. A. Bieniak wróciła z 
Łodzi z 2 brązowymi medalami, 
a A. Duda z jednym brązowym 
krążkiem.   

Trenerem kadry Rybnika 
jest Sławomir Walenty, a wyżej 
wymienieni zawodnicy to wy-
chowankowie trenerów sekcji 
pływackiej RMKS Rybnik 
Rafała Tymusza i Mirosława 
Kubisa.   

Pokonali mistrza, ale...
Po siedmiu porażkach z rzędu żużlowcy RKM–u odnieśli pierwsze w tym sezonie 

zwycięstwo i niestety jak na razie jedyne. Na własnym torze pokonali nie byle kogo 
– aktualnych mistrzów Polski Unię Tarnów 48:42. W spotkaniu tym najwięcej punktów 
zdobył Rafał Szombierski – 15 w 6 startach oraz Roman Chromik i Martin Smoliński po 9.

Jednak w kolejnych spotkaniach rybniczanie dostali tęgie lanie. W Lesznie przegrali z miejscową 
Unią 28:62, na własnym torze – z liderem ekstraligi Atlasem Wrocław 32:57, a w ostatnim spotkaniu 
w Bydgoszczy ponieśli dotkliwą klęskę z miejscową Polonią 20:70.  

Najbliższy mecz żużlowy w Rybniku odbędzie się 2 lipca – z Marmą Polskie Folie Rzeszów.
•••

16 lipca, na torze w Rybniku odbędzie półfinał Drużynowego Pucharu Świata pod 
patronatem Prezydenta Miasta Rybnika. Obok Polaków wystąpią w nim Australijczycy, 
Brytyjczycy oraz Finowie. Przedsprzedaż biletów prowadzona będzie od 6 lipca br. w siedzi-
bie RKM przy ul. Gliwickiej, w supermarkecie Real oraz na stronie www.e-ticket.pl. 
Miejsca na stadionie będą numerowane. Otwarty trening, bezpłatny dla kibiców rozpocznie 
się tego samego dnia o godz. 12.00. 

Zagrają w finale
W Rybniku odbył się półfinał Mistrzostw Polski juniorów w siatkówce 

plażowej. Udział w nim wzięły po 4 najlepsze zespoły z województw: lubuskiego, 
dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Wśród nich była para TS Volley Rybnik 
Michał Potera – Aleksander Galiński, która po bardzo dobrej grze wygrała cały 
turniej i z trzema innymi zespołami ze Śląska awansowała do finału. Ten zaś odbę-
dzie się także na kąpielisku „Ruda” w Rybniku w dniach 11–12 lipca br.  Trenerem 
rybnickiego duetu jest Lech Kowalski.

Rybniczanie w meczu finałowym spotkali się z faworytem turnieju – parą AZS–u 
Częstochowa, która nawet zimą w hali trenuje plażową odmianę siatkówki. 

Poziom finału był nieprawdopodobnie wysoki. Kilka akcji zostało nagrodzonych 
przez licznie zgromadzoną publiczność owacjami za pełne poświęcenia obrony i 
niezwykle przemyślane ataki. Dla częstochowskiej pary Krzysztof Orman – Karol 
Dziuba była to pierwsza porażka w tym sezonie.

XII Igrzyska
Jak co roku od 12 już lat, Miejski Uczniowski Klub 

Sportowy w Rybniku był organizatorem Igrzysk Szkół 
Podstawowych i Gimnazjów, które tym razem odbyły 
się na przełomie maja i czerwca. Podczas trzydniowych 
zmagań rywalizowało 2500 uczniów z 24 szkół podstawo-
wych i 15 gimnazjów. W klasyfikacji generalnej szkół podsta-
wowych 1 miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 34 ( 54,5 
pkt.). Uczniowie tej szkoły okazali się najlepsi w turnieju 
koszykówki dziewcząt  oraz szachach, drugie miejsce zajęli 
w pływaniu. II m. zajęła Szkoła Podstawowa nr 5 (48 pkt.), 
której uczniowie zwyciężyli w turnieju piłki nożnej oraz w 
zawodach pływackich, a byli drudzy w turnieju koszykówki 
dziewcząt. III m. wywalczyła Szkoła Podstawowa nr 18 
(43 pkt). Reprezentanci tej szkoły zajęli drugie miejsca w 
turnieju piłki nożnej, koszykówki chłopców i w zawodach 
lekkoatletycznych. Na 3 miejscu zakończyli udział w turnieju 
siatkówki chłopców.

W klasyfikacji gimnazjów 1 miejsce z dorobkiem 66 
punktów zdobyło Gimnazjum nr 2. Reprezentanci tej 
szkoły zwyciężyli w turnieju koszykówki dziewcząt i siatkówki 
chłopców oraz w szachach. Na drugim miejscu uplasowało się 
Gimnazjum nr1 ( 57,5 pkt.), które zwyciężyło w turnieju ko-
szykówki chłopców, a drugie miejsca zajęło w lekkoatletyce, 
pływaniu i siatkówce chłopców. Trzecie miejsce w Igrzyskach 
wywalczyło Gimnazjum nr 7 ( 54,5 pkt.). Uczniowie tej szkoły 
okazali się najlepsi w lekkoatletyce i siatkówce dziewcząt. 

Najlepsze 3 zespoły turnieju koszykówki dziewcząt Igrzysk Szkół Pod-
stawowych: od lewej: SP5, SP 34 i SP 2.
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Mistrzyni orientacji
W Miliczu odbyła się XXV edycja Pu-

charu Najmłodszych w Biegu na Orien-
tację, uważanego za nieoficjalne Mistrzo-
stwa Polski dzieci do 14 roku życia w tej 
dyscyplinie sportu. Przez 3 dni zawodnicy i 
zawodniczki z 49 klubów całej Polski, w sumie 
575 uczestników, rywalizowało na trasach 
średniodystansowych (2–3,5 km), klasycznych 
(2,5–5km) oraz w klubowych biegach sztafeto-
wych. Województwo Śląskie reprezentowało 

43 zawodników z 5 klubów, wśród nich była 
13 osobowa grupa z UKS Reflex Rybnik (na 
zdj). Największy sukces wśród  zawodników 
rybnickiego UKS–u odniosła Izabela Kasza, 
uczennica V klasy Szkoły Podstawowej nr 5 
w Rybniku. Powtórzyła ona wynik z ubiegłe-
go roku i stanęła na najwyższym podium w 
biegu klasycznym wyprzedzając o ponad 3 
min. kolejną zawodniczkę w swojej kategorii 
wiekowej. W biegu średniodystansowym Iza 
zdobyła medal brązowy, tracąc do zwycięż-
czyni niecałe 3 min. 
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Srebrna „15”
Koszykarze Szkoły Podstawo-

wej nr 15 (na zdj.) wywalczyli 
tytuł wicemistrzów Śląska w 
koszykówce szkół podstawowych. 
Po zwycięstwie w mistrzostwach 
Rybnika i pokonaniu drużyny  
z Żor w meczu rejonowym, ryb-
niccy koszykarze wykorzystali atut 
własnej sali i zwyciężyli w półfinale 
wojewódzkim, poko-
nując w nim zespoły z 
Czerwionki-Leszczyny, 
Wodzisławia i Jawo-
rza. W finale, który 
odbył się w Katowi-
cach, koszykarze „15” 
w pierwszym meczu 
pokonali Bytom 42:33, 

a w wielkim finale przegrali z go-
spodarzem SP 27 Katowice 35:60,  
zajmując tym samym drugie miejsce 
na Śląsku. Skład srebrnej drużyny: 
Marcin Sokołowski, Karol Widenka, 
Andrzej Hanasz, Kamil Rejrat, Ma-
teusz i Patryk Stranc, Paweł Kuska, 
Marcin Nowak, Łukasz Gwizdała, 
Krzysztof Cimala, Kamil Szymura. 
Opiekunem drużyny jest Elżbieta 
Kaźmierczak. 

Koszykarska integracja
Na stadionie miejskim przy ul. Gliwickiej odbyło się „biesiadne” spo-

tkanie integracyjne Miejskiego Koszykarskiego Klubu Sportowego. Jego 
inicjatorem byli członkowie nowo wybranego zarządu na czele z prezes Joanną 
Sokołowską. Uczestniczyli w nim, poza zarządem, zawodnicy zespołu seniorów, 
juniorów, trenerzy grup młodzieżowych i rodzice zawodników. Spotkanie było oka-
zją do lepszego poznania się oraz poruszenia kwestii organizacyjnych, dotyczących 
przyszłego sezonu. Zawodnicy chcą walczyć w przyszłym sezonie o najwyższe cele, 
co jest zapewne zgodne z oczekiwaniami zarządu, a przede wszystkim kibiców.

Brązowy medal siatkarzy
W Sulechowie rozegrano VIII Memoriał im. Leszka Wysockiego, 

czyli nieoficjalne Mistrzostwa Polski Pracowników Oświaty w Piłce 
Siatkowej. Pierwszy raz w historii tych zawodów wzięła w nich 
udział drużyna ZNP Rybnik, zdobywając brązowy medal. 

Rybnicka drużyna nie miała szczęścia w losowaniu i trafiła do grupy 
eliminacyjnej z rozstawioną ekipą z Radomia (aktualni Mistrzowie Polski). 
Co gorsza regulamin zakładał, że do walki o medale awansuje tylko jedna, 
najlepsza drużyna z grupy! Dzięki bardzo dobrej grze ta sztuka udała się 
właśnie rybniczanom. W półfinale rywalem Rybnika była zdecydowanie 
najlepsza ekipa tegorocznych zmagań – drużyna z Zielonej Góry, która 
w finale wygrała. Po bardzo ładnym i zaciętym meczu, który okrzyknięto 
później przedwczesnym finałem, Zielona Góra pokonała Rybnik 2:0  
(w setach do 22 i 23).

W meczu o trzecie miejsce rybniczanie pokonali gospodarzy. Drużyna z 
Rybnika grała w składzie: Wojciech Kasperski (kapitan), Łukasz Lip, Seba-
stian Łyczko, Piotr Sikora, Ksawery Fojcik, Przemysław Kaznocha, Paweł 
Pluta i Tadeusz Bonk (libero), kierownikiem drużyny był Marian Kotyrba.

Domel mistrzem
W ostatni weekend maja w hali ZSE–U tradycyjnym turniejem 

finałowym zakończyły się rozgrywki siódmej edycji Amatorskiej 
Ligi Piłki Siatkowej. W wielkim finale Domel Rybnik (na zdj.) poko-
nał Żywiec–Zdrój Świerklany 3:0, w setach do 21, 20 i 23. Po dziewięciu 
miesiącach występów, to ten mecz decydował o tytule mistrzowskim. Jak 
na finał przystało, widowisko było przednie: pełna hala kibiców, głośny 
doping i fantastyczna gra obu zespołów. Ten sezon należał do Domelu, 
który w całych rozgrywkach przegrał tylko jedno spotkanie. Kilka dni 
wcześniej Domel Rybnik reprezentował rybnicką ligę w mistrzostwach 
śląska lig amatorskich. Na turnieju rozgrywanym w Bielsku z udziałem 
10 zespołów rybniczanie zajęli 2 miejsce.

 Trzecie miejsce 
w lidze przypadło 
drużynie Beer Team 
Rybnik. Nagrody 
indywidualne otrzy-
mali: Sebastian Żar-
łok (Żywiec Zdrój) 
i Tomasz Martyna 
(Domel) – najlepsi  
atakujący, Dariusz 
Zachewicz (Beer 
Team) – najlepszy 
rozgrywający, Woj-
ciech Kasperski 

(Beer Team) – najlepszy uniwersalny, Tomasz Achrem (Partner – Mors) 
– najlepszy libero, Tomasz Warda (Albion Team) – najlepszy blokujący, 
Marcin Hlubek (Hotel Politański) – indywidualna nagroda fair play.    

Siódma edycja ligi ruszyła 19 września 2005 r. Do rozgrywek przystąpi-
ły 24 drużyny z sześciu powiatów, w sumie 329 zawodników. Rozegrano 
323 mecze, najpierw w sześciu grupach eliminacyjnych, a następnie  
w ramach pierwszej i drugiej ligi. Debiut triatlonu

Pierwsze w Rybniku 
triathlonowe zawody 
odbyła się w rejonie 
kąpieliska „Ruda”. 
Ich organizatorem był 
Śląski Okręgowy Zwią-
zek Triathlonu oraz 
Urząd Miasta Rybnika. 

W jednym miejscu 
kibice mogli oglądać 
wszystkie części triath-
lonu: pływanie, jazdę na 
rowerze i bieg.  Gwiaz-
dą imprezy był czołowy zawodnik Pucharu Świata Australijczyk Greg Cunin-
gham, który jednak w sportowej rywalizacji musiał uznać wyższość mistrza Polski 
Marka Jaskółki. Trzecie miejsce w kategorii profi zajął Czech Jan Janur. 

W kategorii juniorów, dla których impreza w Rybniku była eliminacją do 
Mistrzostw Europy, trzecie miejsce zajął Krystian Biesiadecki z Olimpijczy-
ka Rydułtowy. W rybnickiej imprezie w trzech kategoriach wystartowało 
w sumie ponad 150 zawodników. 

Podczas startu wszyscy są jeszcze razem.



Hity na lato
Rybnik, ul. So bie skie go 18, tel. 42 38 703

Rozwiązaniem krzyżówki będzie wy raz, któ ry 
po wsta nie z liter w polach ozna czo nych kropkami.

Rozwiązania na kartkach pocz to wych pro si my 
przysyłać do re dak cji na adres: „Ga ze ta Ryb nic-
ka”, Rynek 12 a, skr. poczt. 96, 44–200 Rybnik 
do 14 sierpnia br. 

Nagroda za rozwiązanie krzyżów-
ki dwa bony towarowe wartości 
50 zł każ dy ufndowane przez 
Klub Międzynarodowej Prasy 

i Książki

Krzyżówka

Rozwiązanie krzyżówki z nr 5 „GR” – TRE-
MA. Nagrody, dwa bony towarowe po 50 zł 
każdy otrzymują: CECYLIA SKRZYPEK 
z Rybnika i WIESŁAW KOSTECKI 
z Kamienia.
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Opowiadania letnie, a na-
wet gorące. Wyd. Prószyński 
i S –ka, Warszawa 2006.

Zbór dwudziestu opowiadań 
dwudziestu lubianych, współ-
czesnych polskich autorów, 
wśród których jest Janusz L. 
Wiśniewski, Monika Szwaja, 
Bartek Świderski czy Małgo-
rzata Domagalik, by wymienić 
najbardziej znane nazwiska. 

Opowiadania o lecie i co nam wtedy w zmysłach 
i duszy gra oraz na lato do czytania, również we 
dwoje, kiedy pada i kiedy nie pada.

Robert Pasieczny, 
Wypoczynek w dworach 
i pałacach. Wyd. Wie-
dza i Życie, Warszawa 
2006.

Rozpoczęły się wakacje 
i jeżeli nie mamy jeszcze 
sprecyzowanych planów, 
warto przejrzeć ten prze-
wodnik, kolejny z cyklu 
„Miejsca niezwykłe”. Zawiera on ponad 140 
propozycji spędzenia ciekawego urlopu lub 
weekendu w obiektach zabytkowych, miesz-
czących dziś pensjonaty lub hotele. Lektura 
tej książki, opatrzonej mnóstwem niezbędnych 
dla turysty informacji i kolorowych fotografii, 
uświadamia, jak wielu pięknym rezydencjom 
przywrócono blask. 

Dwutygodnik „Dooko-
ła Świata – fascynujące 
podróże na DVD”.  Wyd. 
De Agostini.

N u m e r  p o ś w i ę c o n y 
Kanadzie wschodniej ze 
stolica Ottawą i wielkimi 
metropoliami Toronto i 

Montrealem. I Niagarą oczywiście...Można 
tylko przeczytać i obejrzeć dołączony film, ale 
można również, mając te wiadomości, pojechać 
i skonfrontować je z rzeczywistością. W końcu 
zaczęły się wakacje i co nas tu trzyma...

The Best  Smooth 
Jazz...Ever! vol. 3. Po-
maton 2006

A jeżeli nie zdołamy 
się wybrać do któregoś  
z polskich pałaców czy 
do wschodniej Kanady (patrz wyżej), zawsze 
możemy usiąść na balkonie lub pod gruszą 
i zaopatrzeni w odtwarzacz CD spędzić upojny 
wieczór w towarzystwie Nat „King” Cole’a, 
Elli Fitzgerald, Deana Martina, ale i naszego 
Staszka Sojki i kilkudziesięciu jeszcze wyko-
nawców na tej płycie, trzeciej z cyklu. I może 
być bardzo przyjemnie..

Osiągnięcia polskich pilotów szybowcowych, w tym Jerzego Makuli  i jego kolegów z Aeroklubu 
ROW sprawiły, że Międzynarodowa Federacja Lotnicza z siedzibą w Lozannie powierzyła organi-
zację Mistrzostw Europy Polsce, a wybór padł na Rybnik. Miasto będzie zatem współgospodarzem 
tej wielkiej imprezy. W Mistrzostwach uczestniczyć będzie 9 ekip narodowych – z Austrii, Czech, 
Francji, Niemiec, Rosji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Węgier i Polski – w sumie ok. 40 zawodników, 
którzy będą też walczyć o laury indywidualne, wśród nich pięciu zawodników z Aeroklubu ROW. 
Nasz znakomity pilot Jerzy Makula, który jest mocno zaangażowany w organizację imprezy, ale 
będzie również rywalizował o europejskie trofeum, upatruje faworytów wśród Rosjan i Węgrów, 
o naszej ekipie skromnie nie wspominając. Stawka będzie zresztą bardzo wyrównana, bo wszyscy 
startują na bardzo dobrym, głównie polskim sprzęcie, a umiejętności pilotów są tak wyśrubowane, 
że wygrywa się lub przegrywa o tysięczne punktu...

Zapowiadane są też imprezy towarzyszące, w tym rodzinny piknik na gotartowickim lotnisku, 
gdzie będzie można nie tylko obserwować ewolucje na niebie, ale także występy na estradach. 
Miasto oczywiście włączy się w jego organizacje i jak mówi prezydent Adam Fudali, Mistrzostwa 
będą dla Rybnika świetną okazją do promocji i pokazania się z jak najlepszej strony. Zapraszamy 
zatem zarówno amatorów sportów lotniczych, jak i piknikowej zabawy. 

Rybnik
miasto wysokich lotów...

...to piękne i nobilitujące hasło towarzyszyć będzie VIII Mistrzostwom 
Europy w Akrobacji Szybowcowej, które odbędą się na, lub lepiej – nad, 
gotartowickim lotniskiem od 18 do 29 lipca br.

Program:
• 19 lipca, 

godz. 9.00 do 15.00 – rozegranie pierwszych konkurencji;
godz. 17.00 – uroczyste otwarcie zawodów; 

godz. 18.30 – prezentacja dyscyplin sportu lotniczego; 
godz. 19.30 – uroczysty koncert dla uczestników i publiczności organizowany przez miasto.

• 20–28 lipca, 
godz. 9.00 do 20.30 – rozgrywanie konkurencji; 

godz. 8.30 – prezentacje artystyczne.
• 25 lipca, 

godz. 18.30 – Dzień Polski.
• 29 lipca, 

godz. 9.00 do 12.00 – rozgrywanie konkurencji; 
godz. 13.00 – uroczyste zakończenie mistrzostw.



Niech te kwiatowe „cudeńka” tworzone przez pra-
cowników Zarządu Zieleni Miejskiej będą inspiracją 
dla uczestników konkursu.  

Zdj,: r

Poznaj swojego dzielnicowego

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 51

Śródmieście
Starszy aspirant Dariusz Rutynowski 

z policją związany jest od 1992 r. Najpierw 
odrabiał wojsko w policji i kiedy pojawiła 
się szansa na pozostanie w jej szeregach, 
bez wahania się zgodził. W miarę moż-
liwości i czasu reprezentuje rybnicką 
komendę policji w zawodach w tenisie 
stołowym. Jego rewir zamieszkuje blisko 
5 tys. mieszkańców. Głównym problemem 
są tu drobne przestępstwa dokonywane 
przez młodych ludzi – m.in. wymuszenia 
i kradzieże, najczęściej telefonów komór-
kowych czy odtwarzaczy mp3, zdarzają się 
też włamania do piwnic i kradzieże rowe-

rów górskich. St. asp. D. Rutynowski ściśle współpracuje ze szkołami SP 
2 i SP 34. Wynika to z faktu, że ofiarami drobnej przestępczości często 
padają nieletni. Bardzo dobrze układa się współpraca z Radą Dzielnicy. 
— W Śródmieściu pracuje kilku dzielnicowych, pomagamy sobie wza-
jemnie. Staramy się, aby jeden z nas był zawsze obecny na spotkaniach 
z mieszkańców z RD, tam ludziom zawsze jakoś łatwiej się przełamać 
i powiedzieć nam o problemach w dzielnicy — mówi D. Rutynowski.. 

Jego rewir obejmuje ulice: Raciborska od nr 1 do 77 i 2–80, 
Krzyżowa, Lektorska, Cierpioła, Dworek, Hibnera 1, 2, 3 i 4, Komuny 
Paryskiej 1–7, Nad Potokiem, św. Józefa 1–15 i 2–20a, Zgrzebnioka 1–7, 
Grunwaldzka 1–10, Poprzeczna, Sławików, Szczęść Boże, Szkolna 1–27 
i 2–22, Rolnicza, Wodzisławska 2–88.

Starszy posterunkowy Krzysztof Lubiak 
jest policjantem od 2003 r. — Mój brat też 
służy w policji. W domu bardzo dużo opowia-
dał o swojej  pracy, co mnie bardzo ciekawiło, 
więc zostałem policjantem — opowiada 
dzielnicowy K. Lubiak.  Jego rewir w kwiet-
niu 2006 przeszedł pewne zmiany i teraz 
liczy około 7 tys. mieszkańców. Najczęst-
szym wykroczeniem są tu przede wszystkim 
kradzieże na stacjach paliw. Jest to bardzo 
duży problem w całym Śródmieściu i chyba 
tam najczęściej można spotkać dzielnico-
wego. Innym do niedawna miejscem, które 
przysparzało wiele kłopotów, był park przy 
ul. Wieniawskiego, gdzie, jak mówi, dzielni-

cowy „różne cuda się już zdarzały”. Po za tym, są jeszcze inne problemy związane 
z dużymi osiedlami mieszkaniowymi, jak zakłócanie ciszy nocnej czy przypadki 
wandalizmu. Bardzo dobrze układa się współpraca z RD. Dzielnicowi ze Śród-
mieścia starają się być obecni podczas dyżurów RD, w każdy czwartek w godz. 
od 16 do 17, jeśli tylko pozwalają im na to obowiązki służbowe. 

Jego rewir obejmuje ulice: Kościuszki od 5 do 61 i 12–66, Wieniaw-
skiego, Klasztorna 10–16, 3 Maja 1–31, Tęczowa od 1–13, B. Chrobrego nr 
16–20 i 9–41, Chalotta 2–8, Szafranka, Stroma, Staszica, Kraszewskiego, 
Powstańców Śl., Biała, Wysoka, Saint Vallier, Na Górze – parzyste, Dróżka 
prof. Libury, Mikołowska 1–11 i 2–62, Łony nr 1–11, Pl. Wolności 2–10, 
Hutnicza, Łokietka, Staiera, Byłych Więźniów Politycznych, Kochanow-
skiego, Basisty, Matejki, Wita Stwosza, Wojska Polskiego, Żwirki i Wigury, 
Strzelców Bytomskich, Sybiraków. 

Oceniane będą następujące kategorie: 
I.   Najładniej zagospodarowany teren wokół 

budynków prywatnych.
II.   Najlepiej urządzony i utrzymany teren 

wokół budynków mieszkalnych, wielorodzin-
nych w ramach administracji spółdzielczej, 
zakładowej i komunalnej.

III.  Najładniej urządzone otoczenie pawilonów 
handlowych i innych obiektów użyteczności 
publicznej.

IV.  Najlepiej zadbana dzielnica miasta – przed-

miotem zgłoszenia może być obszar dzielnicy 
zabudowany co najmniej 10 budynkami miesz-
kalnymi i obejmujący również tereny należące 
do miasta, o które dbają mieszkańcy dzielnicy.
W konkursie mogą uczestniczyć: osoby in-

dywidualne, grupy mieszkańców, rady dzielnic, 
administracje mieszkań spółdzielczych, zakła-
dowych, komunalnych, pracownicy handlu, 
właściciele placówek handlowych oraz inni 
użytkownicy budynków użyteczności publicz-
nej, pod warunkiem, iż w ostatnich dwóch 

latach nie przyznano im I, II lub III miejsca.
Konkurs trwać będzie od 15 lipca 2006 do 

31 sierpnia 2006r.
W tym okresie komisja konkursowa w opar-

ciu o regulamin, z którym można  zapoznać się 
w Wydziale Ekologii, będzie przeprowadzała 
przegląd zgłoszonych obiektów.

Pisemne zgłoszenia do konkursu przyjmuje 
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, ul. 
Chrobrego 2 w terminie do 15 lipca 2006r.

Prezydent Miasta Rybnika ogłasza konkurs „O ładniejszy Rybnik”
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Kultura
LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE UWAGI

1. 26.06. 
– 14.07. Akcja „Lato na Nowinach 2006”

Rada Osiedla „Nowiny”, Rada 
Dzielnicy „Maroko-Nowiny”, 
Młodzieżowy Dom Kultury 

tel. 42 24 088

Młodzieżowy Dom Kultury 
ul. Broniewskiego 23

W programie: wyjazdy na basen, wycieczki krajoznawcze, 
pieczenie kiełbasek, zajęcia świetlicowe i sportowe w MDK 
i Bushido. Zajęcia od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 

do 15.00. Wszystkie zajęcia w MDK są bezpłatne.

2. lipiec/
sierpień

„Rybnik nasze miasto”
„Cechy rzemieślnicze w miastach 

Górnego Śląska do 1939 r.” 
„Wyrobisko górnicze”

Muzeum w Rybniku
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku
ul. Rynek 18 Wystawy stałe.

3. lipiec/ 
sierpień

„100 lat Kościoła p.w.  św. Antoniego 
Padewskiego w Rybniku”

Muzeum w Rybniku
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku
ul. Rynek 18

Wystawa prezentuje 100 letnią historię rybnickiej świątyni. 
Szczegóły: www.muzeum.rybnik.pl

4. lipiec/
 sierpień

Wystawa: 
Jan Kasprowicz (1860-1926) PiMBP tel. 42 23 541 Hol I piętro PiMBP

ul. Szafranka 7 Szczegóły: www.biblioteka.rybnik.pl

5. lipiec/
 sierpień

Półkolonie letnie 
z Klubem Energetyka

Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 11 74

Klub Energetyka
ul. Podmiejska

Terminy turnusów: 26.06.–08.07., 10.07.–22.07., 24.07.–5.08., 
7.08–19.08. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty 
w godz. 9.30–15.30. Koszt uczestnictwa 160 zł. W programie: 
wycieczki w góry, do parku wodnego, skansenu górniczego, 

konkursy, gry, wyjścia na basen w Stodołach, dyskoteka, spek-
takl teatralny, wycieczka rowerowa, rejs łodzią, ognisko.

6. lipiec Wystawa prac kółka plastycznego 
„Zabawy plastyczne” DK Niewiadom tel. 42 13 755 Mini Galeria DK

ul. Mościckiego 15
Wakacyjna wystawa prac dzieci kółka plastycznego 

„Krechy” z DK Niewiadom.

7. lipiec Zajęcia świetlicowe 
dla dzieci i młodzieży DK Niewiadom tel. 42 13 755 Klub „Olimp”

ul. Raciborska 482
Zajęcia plastyczne, gry stolikowe, bilard, możliwość korzy-

stania z internetu. Zajęcia od poniedziałku do piątku.

8. lipiec „Inny świat” PiMBP tel. 42 23 541 Galeria PiMBP
ul. Szafranka 7 Obrazy ze słomy wykonane przez Tadeusza Ciurabę.

9. lipiec „W wierszykarni Jana Brzechwy” PiMBP tel. 42 23 541 Oddział dla dzieci PiMBP
ul. Szafranka 7 Wystawa książek o życiu i twórczości Jana Brzechwy.

10. do 10.07. „Kwiaty” OPP „Przygoda”, PiMBP
tel. 42 23 541

Hol parter PiMBP
ul. Szafranka 7 Wystawa pokonkursowa.

11. 03-14.07. „Małe Formy Lato 2006” DK Niewiadom tel. 42 13 755 DK Niewiadom
ul. Mościckiego 15

Odpłatność za turnus – 35 zł od osoby. W programie: wyjazdy na 
basen, wycieczka krajoznawcza, zajęcia sportowe, świetlicowe itp.

12. 03.07. - 
29.08. „Wakacje 2006 w Bibliotece” PiMBP tel. 42 23 541

Oddział dla dzieci PiMBP
ul. Szafranka 7;
filie biblioteczne

Cykl konkursów oraz imprez przygotowanych dla dzieci 
spędzających wakacje letnie w mieście. Szczegółowy har-

monogram na stronie www.biblioteka.rybnik.pl

13.

10-28.07.
oraz 

14-30.08
i 31.08

Zajęcia dla dzieci i młodzieży 
z Klubem „Harcówka” Klub „Harcówka” tel. 42 22 544 Klub „Harcówka”

ul. Zakątek 19

Zajęcia odbywać się będą codziennie od poniedziałku do piątku 
od godz. 11.00. W programie: wycieczki autokarowe, zabawy pla-
styczne, rekreacyjne, wycieczki rowerowe. Szczegóły na afiszach. 
Wstęp bezpłatny. 31.08 – zakończenie z rozdaniem dyplomów.

14. 19.07. Wycieczka do „Wodnego Raju” 
w Pawłowicach DK Niewiadom tel. 42 13 755 Pawłowice Odpłatność 20 zł od osoby.

15. 11.08. - 
22.09.

„Droga” malarstwo w emalii artystycznej 
i grafika Michała Ochmana PiMBP tel. 42 23 541 Galeria PiMBP

ul. Szafranka 7 Wernisaż 11.08., godz. 17.00.

16. 15.08. Obchody miejskie 
Święta Wojska Polskiego

Wojskowa Komenda Uzupełnień, 
Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132

Bazylika 
pw. św. Antoniego, 

Rynek

Godz. 10.30 Msza św. w intencji Wojska Polskiego, godz. 
11.30 przemarsz na Rynek, godz. 11.45 uroczysty apel woj-

skowy, godz. 12.00 koncert orkiestry dętej.

17. 21-31.08. „Wakacje z Domem Kultury 2006” DK Chwałowice tel. 42 16 222 DK Chwałowice 
ul. 1 Maja 95

W programie: zawody sportowe, happening plastyczny, zaję-
cia integracyjne, zajęcia plastyczne – m.in. origami, całodnio-
we wycieczki autokarowe, filmy, dyskoteka. Zajęcia prowa-
dzone będą od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-13.00, 

natomiast wycieczki rozpoczynać się będą od godz. 8.00.

Sport i turystyka
LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE UWAGI

18. lipiec - 
sierpień

Wakacyjna szkółka tenisa ziemnego 
„Pierwszy krok tenisowy”

Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Korty Fundacji Elektrowni 
Rybnik ul. Podmiejska

Przewidziano 9 turnusów. Zajęcia odbywać się będą co-
dziennie od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-17.00. 

Koszt turnusu zależy od ilości uczestników.

19. lipiec - 
sierpień

Zajęcia wakacyjne z 
KS „Polonia” Niewiadom

KS ”Polonia” Niewiadom
tel. 739 15 92 (Cz. Wajner)

Boisko przy
ul. Sportowej

Program: Grupa I – rocznik 1992 i młodsi – każdy poniedziałek 
i środa godz. 18.00; Grupa II – rocznik od 1991 do 1988 – każdy 
wtorek i czwartek godz. 18.00; Grupa III – rocznik 1987 i starsi 

– każdy wtorek i czwartek godz. 18.00. Zajęcia będą prowadzone 
przez uprawnionych instruktorów.

20. lipiec - 
sierpień

Lato z MOSiR-em 
na Kąpielisku „Ruda” MOSiR tel. 42 27 839 Kąpielisko „Ruda”

Turnieje koszykówki, siatkówki plażowej, piłki nożnej plażo-
wej. Imprezy organizowane w zależności od pogody. Obo-

wiązuje wstęp według cennika Kąpieliska „Ruda”. 

21. 01.07. 
godz. 10.00

Turniej skata V Grand Prix „Auto 
Moto”

KS ”Polonia” Niewiadom
tel. 739 15 92 (Cz. Wajner) Bar „Alibi” ul. Frontowa 5 Szczegóły u organizatora.

22. 01.07. „Super Liga 2006” MOSiR tel. 42 27 839; Warmiń-
ski Klub Rowerowy FUN Teren „Wiśniowca” Kolarstwo zjazdowe zaliczane do sportów ekstremalnych. Szczegóły 

z ramienia organizatora – Barbara Kalisz–Gaweł, Radosław Fros.

23. 02.07.
godz. 11.00

Drużynowe Mistrzostwa Polski w 
Speedrowerze – Grupa „Południe”

SPR „Rybnicka Kuźnia” Rybnik 
tel. 42 35 775 (R. Furtak)

Tor speedrowerowy przy
ul. Św. Maksymiliana

Mecz: SPR „Rybnicka Kuźnia” Rybnik – MKS „Śląsk” Świę-
tochłowice (X Runda DMP).

24. 10-12.07. Mistrzostwa Polski w siatkówce pla-
żowej juniorów

MOSiR tel. 42 27 839; Towarzy-
stwo Sportowe „Volley”

Boiska plażowe na Kąpieli-
sku „Ruda”

Obowiązuje wstęp według cennika Kąpieliska „Ruda”. 
Szczegóły – Barbara Kalisz–Gaweł, Radosław Fros.

25. 18-29.07. VIII Mistrzostwa Europy w Akroba-
cji Szybowcowej

Aeroklub Polski, Aeroklub ROW, 
Miasto Rybnik, tel. 42 18 426

Lotnisko sportowe w Rybni-
ku - Gotartowicach

Informacje dodatkowe: www.egac2006.pl, www.aeroklub.
rybnik.pl , „GR” – str. 49.

26. 22.07. Wybory „Miss Ruda 2006” MOSiR tel. 42 27 839 Kąpielisko „Ruda”
Wybór najpiękniejszej dziewczyny Kąpieliska „Ruda” pod-

czas trzech odsłon w strojach: sportowych, wyjściowych i 
kąpielowych. Szczegóły – Barbara Kalisz–Gaweł.

27. 15.08. „Ruda Extreme 2006” MOSiR tel. 42 27 839 Kąpielisko „Ruda”
Impreza składająca się z następujących dyscyplin: jazda na 

rowerze, strzelanie, wspinaczka, bieg, pływanie, kajakarstwo. 
Szczegóły z ramienia organizatora Radosław Fros.

28. 20.08. 
godz. 14.00

Drużynowe Mistrzostwa Polski w 
Speedrowerze – Grupa „Południe”

SPR „Rybnicka Kuźnia” Rybnik 
tel. 42 35 775 (R. Furtak)

Tor speedrowerowy przy
ul. Św. Maksymiliana

Mecz: SPR „Rybnicka Kuźnia” Rybnik – UKS „Oratorium” 
Krosno  (XI Runda DMP).

Szczegółowych informacji udziela czynny od poniedziałku do piąt ku 
w godz. 9.00 – 17.00 Punkt Informacji Miejskiej w Rybniku 

z siedzibą na Placu Wolności, tel. 42–29–400, 
e–mail: inforybnik@um.rybnik.pl lub ryb nik@um.ryb nik.pl

Kalendarz Imprez Miejskich

ORGANIZATOR MIEJSCE UWAGI

lipiec-sierpień 2006
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Gabinet Endokrynologiczny Franciszek Mazur

choroby tarczycy (USG, biopsja tarczycy), osteoporoza, zaburzenia hormonalne

SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

RYBNIK, NA GÓRZE 8, PON. 18-19, SOB. 11-12
ŻORY / RYNEK, KOŚCIUSZKI 1A, ŚR. 18-19

RACIBÓRZ, WILEŃSKA 1, ŚR. OD 16

agregatemtynki gipsowe

tynki tradycyjne

docieplanie budynków

FIRMA TYNKARSKO-BUDOWLANA

44-207 Rybnik, ul. Rybacka 1B, tel. 032/ 42 51 297, 0505 14 52 97

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI

mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy

tel.\fax 032 423 53-23, 0502 692 063 • Rybnik, ul. Kościuszki 19/6

w w w . g e o t a k s a . r y b n i k . p l

BIURO GEODEZJI I WYCENY NIERUCHOMOŚCI
mgr inż. Szymon Besuch
RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY
GEODETA UPRAWNIONY

Biuro: Rybnik, ul. Kościuszki 19/6
tel. 032 742 71 78, kom. 0502 03 19 19

wykonujemy:

usługi  geodezyjne

wyceny nieruchomości

• GWOŹDZIE, ŚRUBY, KOŁKI
• SIATKI TECHNICZNE I OGRODZENIOWE
• KÓŁKA I ZESTAWY KOŁOWE
• ZAMKI, ZASUWY, ZAWIASY
• WIERTŁA, NARZĘDZIA RĘCZNE I OGRODNICZE

P R O M O C J A !
ŁĄCZNIKI BUDOWLANE
WKRĘTY DO PŁYT GIPS.
S I A T K A  R A B I T Z A

DIAGNOZOWANIE i LECZENIE ZESPOŁÓW 
BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA metodą McKenziego

Rybnik, ul. Piasta 21, tel. 032 42 26 231, 0507 179 140 

ZAKŁAD REHABILITACJI „RE LAX”
mgr rehabilitacji ruchowej

Adam Zostawa

Śląskie Centrum Muzyczne 
Muzyka i Ruch

Zaprasza na zajęcia już od 10 zł miesięcznie

NABÓR NON-STOP BEZPŁATNE LEKCJE POKAZOWE

Rybnik, ul. Hibnera 41, tel. 032/422 44 34, 0693 55 49 30, 0601 83 78 15
www.republika.pl/centrummuzyczne

 BEZPŁATNE LEKCJE POKAZOWE

NAUKA GRY NA RÓŻNYCH INSTRUMENTACH

DZIECIĘCE STUDIO WOKALNO-TANECZNE 3-8 LAT

4 GŁOSOWY CHÓR KOŚCIELNY „CANTATE DEO” 
w czwartek od 19:00

PROFESJONALNE STUDIO WOKALNE: 
śpiew solowy klasyczny i estradowy (emisja głosu, dykcja, 
solfeż, choreografia, praca nad repertuarem wykonawczym)

TANIEC DYSKOTEKOWY JUŻ OD 5 LAT

���������
������������

����������
����
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Policja 997 42 95 200
Straż Pożarna 998 42 22 277, 42 22 645
Pogotowie Ratunkowe 999 42 23 666
Straż Miejska 986 42 27 254
Miejsko–Powiatowe 
Centrum Zarządzania Kry zy so we go 42 21 000, 42 22 277
Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112
Pogotowie zimowe 43 29 560, 43 29 565
Pogotowie energetyczne 991 30 30 991
Pogotowie gazowe 992 42 23 419, 42 25 565, 42 23 493
Pogotowie ciepłownicze 993 42 24 645
Pogotowie wodno–kanalizacyjne 994 42 23 681
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ra tun ko we 42 26 599
Pomoc Drogowa 9631 42 24 400, 42 24 407
Pogotowie weterynaryjne 42 22 461
Pogotowie dźwigowe 42 24 085

DRUK:
Rybnik, Rynek 12a
BIURO OGŁO SZEŃ: 

tel. 423 80 88, tel./fax 423 80 90
od 8.00 do 16.00

Schronisko „Przytulisko”
dla kobiet i kobiet z dziećmi, ul. Chro bre go 16, 42 33 599 

Przytulisko pomaga kobietom znajdującym się w sytuacji kryzysowej (czynne całą dobę)

Ważne adresy i telefony:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  42 60 033, 42 28 371 w. 43 (7.30–15.30)

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, 
ul. Chrobrego 16, tel. 42 25 639 (pon.–pt. 8.00–20.00)

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 42 28 300
(druga i czwarta środa miesiąca w godz. 10.00–14.00 w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31)

Całodobowy Telefon Zaufania 42 33 555
Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

42 26 245 (ul. Hallera 8, pok. 11, pon. 11.30–14.00, wt., śr., czw. 15.30–17.00)
Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików 

25 37 983 (pon., śr., czw. 17.00–20.00)
Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie, ul. Kościuszki 17, tel. 42 21 087

(Klub Abstynencki „Zgoda”, pon., czw., sob., niedz. 16.30–20.30)
Obywatelski Ruch Obrony Bezrobotnych pon.–pt. 10.00–13.00, ul. Białych 7, p. 304

Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”,
ul. Ko ściusz ki 17, tel. 42 35 511, poniedziałek 10–12, środa 15–17, piątek 10–12.

Spotkania „Amazonek” w każdy II poniedziałek miesiąca o 15.00
Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji

i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących, 
ul. Kościuszki 17, tel. 42 36 766, dyżury w piątki od godz. 15.00 do 20.00 

Terenowy Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Rybniku
ul. KEN 29, 44–207 Rybnik (ZS–P nr 4), tel. 42 46 429

Dyżury: I środa miesiąca w siedzibie ZNP, ul. Kościuszki w godz. 14.00–15.00, pozostałe środy w siedzibie ZS–P nr 4 w godz. 10.45–11.30.

oferuje następujące usługi:
• wynajęcie karawanu • całodobowy przewóz zwłok • szeroki asortyment trumien 
• ko sme ty kę, ubranie i prze cho wy wa nie zwłok w chłodni – I  doba bez płat nie 
• wy na ję cie kaplicy do po grze bu z możliwością odprawienia mszy św. 
• usługi cmentarne • za mó wie nie wieńców, palm, wiązanek, kwiatów 
• moż li wość załatwienia or kie stry • wy na ję cie au to bu su • umiesz cza nie 
    urny z pro cha mi zma rych w ko lum ba rium na te re nie cmen ta rza

Rybnik, ul. Rudzka 70 b, Cmentarz Komunalny,  tel. 42 28 991

rybnik@infomax.katowice.pl

Telefony alarmowe:

Gabinety Le kar skie
ul. Hallera 32, Rybnik

Rejestracja 9.00-21.00, tel. 032 422 61 56

lek. med. Jan Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

Andrzej Kupczak
Specjalista Ginekolog 
Położnik Anestezjolog
USG narządu rodnego

lek. med. Tomasz Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

poszukuje Przedsiębiorców chętnych przyjąć na praktykę zawodową 
uczestników kursów zawodowych realizowanych w ramach projektu 
„Odziedzicz pracę”:

•  „Mistrz bufetu”– kurs gastronomii z obsługą baru
• „Aktywny hotelarz” – kompleksowy kurs obsługi hotelowej
• „Bajeczna florystka” – kurs bukieciarstwa z obsługą kasy fiskalnej
•  „Nowoczesny magazynier – operator wózka widłowego”

Po zakończeniu praktyki zawodowej istnieje możliwość przyjęcia 
praktykantów na staż zawodowy, zaś w dalszej perspektywie 
– pozyskania wykwalifikowanego pracownika.

Informacji udziela:
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych
44-200 Rybnik, ul.J.F.Białych 7,
tel. (032) 739 55 12   e-mail: cris@cris.org.pl 

OGŁOSZENIE DLA PRACODAWCÓW

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju
„Odziedzicz pracę”

Projekt „Odziedzicz pracę” realizowany jest przy udziale środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

RYBNIK, ul. Długosza 7

tel. 032 423 80 95
gsm 0505 145 311

SAMOCHÓD ZASTĘPCZY

F.H.U.
„GÓRECKI BIS”

• TŁUMIKI • KATALIZATORY
• HAKI HOLOWNICZE • AMORTYZATORY
• KLOCKI HAMULCOWE • FILTRY
• OLEJE • WYMIANY OLEJU
• KOMPLEKSOWE NAPRAWY BLACHARSKIE
• CZĘŚCI NOWE I UŻYWANE
• NAPRAWY BEZGOTÓWKOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

TELBUD Sp. z o.o.

P E Ł N Y  A S O R T Y M E N T :
• odzieży roboczej i ochronnej • chemii gospodarczej 

• sprzętu ogrodniczego • CENTRUM ARTYKUŁÓW BHP
OBUWIE: skórzane, gumowe, robocze, sportowe

- sprzedajemy w cenach producenta
OFERUJEMY: art. ozdobne, świece, serwetki, itp.

Szyjemy na zamówienie oraz wykonujemy napisy firmowe.

44-203 Rybnik, ul. K. Miarki 9A
tel./fax 032 42 257 13, tel. 032 42 230 82

e-mail: pwtelbud@neostrada.pl 18 Lat

� UBEZPIECZENIA 
� EMERYTURY 
� INWESTYCJE 
� KREDYTY

Specjalista Ubezpieczeniowo-Finansowy 
– Michał Popek; tel. 501 540 263, 032 432 71 00
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ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
DZIAŁ USŁUG POGRZEBOWYCH

Rada Dzielnicy Śródmieście
Dyżury w czwar tek 16.00–17.00, ul. Kościuszki 17 (I piętro, p. 122), 

tel. 032/42 37 268 (czynny w cza sie dyżurów).
 W trakcie dyżuru istnieje możliwość spotkania się z policjantem dziel ni co wym

Związek Gór no ślą ski – koło Ryb nik 
zaprasza na spo tka nia w każ dy ostat ni piątek mie sią ca 

do Domu Ka te che tycz ne go bazyliki św. Antoniego na godz. 18.00.

Prawo i Sprawiedliwość
Biuro Poselskie posłów Bolesława Piechy, tel. 032/42 28 453

Grzegorza Janika, tel. 032/42 22 909 i Michała Wójcika, tel. 032/42 31 326
ul. Sobieskiego 1. Uprasza się o wcześniejsze umawianie telefoniczne lub osobiste.
Bezpłatne porady prawne we wtorki 16.30-18.30, środy 16.00-18.00 i czwartki 15.00–17.00

Rybnicka Inicjatywa Obywatelska 
Dyżury radnych w każdą środę 17.00–19.00 w siedzibie Cechu Rzemiosł 

oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, ul. Wysoka („Okrąglak”).

Sojusz Lewicy De mo kra tycz nej
Dyżury radnych w każdy czwar tek 16.00–18.00 w miejsko–powiatowym 

biurze SLD, tel. 032/42 27 914, Plac Wolności 7/12

Socjaldemokracja Polska
Radny Kazimierz Zięba zaprasza w każdy poniedziałek i czwartek 

14.00–17.00 do biura SdPl, ul. Sa int Vallier 4.

Platforma Obywatelska RP w Rybniku
Spotkania otwarte w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o 19.00, ul. 3 Maja 30 

(biurowiec naprzeciw dworca PKS). Dyżury: poniedziałki 18.30-20.30, tel. 42 27 183.
Biuro senatorskie Antoniego Motyczki, ul. 3 Maja 11, tel. 032 42 31 337, 0512 078 425 

czynne pon. 11.00-18.00, śr. 8.00-15.00, wt., czw., pt. 9.00-16.00.
Biuro poselskie Henryka Siedlaczka czynne w środy 15.00-18.00
Biuro poselskie Eugeniusza Wycisło czynne w piątki 15.30-17.00

Bezpłatne porady prawne w każdy wtorek – prosimy o wcześniejsze zapisy – 032 42 31 337

Blok Samorządowy Rybnik – dyżury radnych 
Dyżury radnych we wszystkie dni robocze 11.00–14.00 w Biurze Rady UM, ul. Chrobrego 2

Ruch Autonomii Śląska
Dyżury: wtorek, środa 9.00 – 13.00 i w czwartek 13.00 – 17.00, 

Plac Wolności 7, tel./fax 032/42 37 822

Partia Demokratyczna
www.demokraci.pl, ul. Mikołowska 73, tel./fax 032/42 23 334, 602 534 080

Stowarzyszenie Młode Centrum 
www.rybnik.mc.org.pl, ul. Mikołowska 73, tel./fax 032/42 23 334, 503 105 834

Samoobrona
Biuro Poselskie Andrzeja Leppera, tel. 032/42 32 526

Dyżury: wtorek 10.00–13.00, czwartek 15.00–17.00, ul. Powstańców 8, I p.

Wydawnictwo „Triada”
biuro i drukarnia:

42-501 Będzin, ul. Sielecka 63
tel./fax 032/368 84 62, 368 84 51

wydawnictwotriada@neostrada.pl
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F.U.H.  FELIKS

oferuje:
� paliwa płynne, gaz do samochodów
� serwis ogumienia
� myjnia ręczna
� olej opałowy lekki – z dostawą

Stanisław FELIKS
44-213 Rybnik

ul. Robotnicza 97
tel./fax 032 427 12 77

www.feliks.company.pl
e-mail: biuro@feliks.company.pl

stacje paliw i lpg:
� Rybnik, ul. Żorska / lotnisko
� Rybnik, ul. Wodzisławska 161a
�  Czerwionka-Leszczyny, 

ul. Armii Krajowej 5 

DLA STAŁYCH KLIENTÓW RABATY !!!

KONSEK JANUSZ, KONSEK EWA PPHU „KONSEK” SP.J.
PRODUCENT OKIEN I DRZWI PVC

Żory 
ul. Moniuszki 5 

tel. 032 4342164

Jastrzebie Zdrój
ul. Arki Bożka 24E 

tel. 032 4737543

Rybnik 
Plac Wolności 15 

tel. 032 4224992

SATYSFAKCJA KTÓREJ NIE DA CI KONKURENCJA

AUTORYZOWANA STACJA DEALERSKA TOYOTA KONSEK
44-203 RYBNIK, ul. Prosta 100

tel. (032) 432 90 40, fax (032) 432 90 66

Systemy okienne

SOFTLINE
3 komory

TOPLINE
5 komór

ALUPLAST IDEAL 2000
ROUND LINE

AUTORYZOWANA STACJA DEALERSKA TOYOTA KONSEK 
44-203 RYBNIK ul. Prosta 100, tel. 032 432 90 40, fax 032 432 90 66

STACJA KONTROLI POJAZDÓW WSZYSTKICH MAREK DO 3,5 T wys. 4 m 
oraz pojazdów zasilanych gazem i motocykli

ISO 9001 : 2000 • ISO 14001 : 2004

Tylko teraz 
Toyota Corolla sedan i hatchback 3 i 5 dr 

– 1 mln km albo 4 lata gwarancji
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